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Πνμξ
Ακαδημαυκή Κξιμόηηηα Παμεπιζηημίξρ Παηοώμ
Σμ Γναθείμ Δηαζύκδεζεξ ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ ζαξ εύπεηαη θαη’ ανπάξ θαιό
αθαδεμασθό έημξ. Θα ζέιαμε κα ζαξ εκεμενώζμομε γηα ηηξ θαηκμύνηεξ ιεηημονγίεξ ημο
Γναθείμο Δηαζύκδεζεξ, ύζηενα από ηεκ επακέκανλε ηεξ ιεηημονγίαξ ημο, έηζη ώζηε κα
μπμνείηε θαη εζείξ με ηε ζεηνά ζαξ κα εκεμενώζεηε ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ ζπμοδαζηέξ θαη
απμθμίημοξ ηςκ ημεμάηςκ ζαξ θαη κα ημοξ παναπέμρεηε ζε εμάξ ακ ημ θνίκεηε ακαγθαίμ.
Η βαζηθή απμζημιή ημο Γναθείμο Δηαζύκδεζεξ ημο Πακεπηζηεμίμο Παηνώκ, είκαη ε
ζύκδεζε ηεξ εθπαίδεοζεξ με ηεκ αγμνά ενγαζίαξ μέζα από ηεκ ακάπηολε δηαύιςκ
επηθμηκςκίαξ, ηεκ πνμζςπηθή ζηήνηλε, ηε δηθηύςζε θαη ζοκενγαζία με ημοξ ενγμδμηηθμύξ
θμνείξ θαη ηεκ εονύηενε θμηκςκία.
Έηζη ημ Γναθείμ Δηαζύκδεζεξ ζοκδέεη ηεκ παναγςγή με ηεκ εθπαίδεοζε, ακαπηύζζεη
μεπακηζμμύξ αμμηβαίαξ δηανθμύξ εκεμένςζεξ, θαηαγναθήξ ηςκ δοκαημηήηςκ θαη εηδηθεύζεςκ
ηςκ θμηηεηώκ θαη πηοπημύπςκ γηα ηεκ θαιύηενε δοκαηή αλημπμίεζε ημο επηζηεμμκηθμύ
δοκαμηθμύ ηεξ πώναξ, εκώ πανάιιεια εκεμενώκεη θμηηεηέξ θαη απμθμίημοξ γηα εοθαηνίεξ
μεηαπηοπηαθώκ ζπμοδώκ, οπμηνμθίεξ θαη άιιμο είδμοξ θαηάνηηζε.
Η επίηεολε ηςκ πνμακαθενζέκηςκ ζηόπςκ γίκεηαη με ηεκ πανμπή εηδηθώκ
πιενμθμνηώκ θαη ζομβμοιεοηηθώκ οπενεζηώκ, έηζη ώζηε μ θμηηεηήξ- απόθμηημξ κα ζπεδηάζεη
ηε ζηαδημδνμμία ημο θαη κα πνμεημημαζηεί θαηάιιεια γηα αοηή.
Όιεξ μη οπενεζίεξ ημο Γναθείμο Δηαζύκδεζεξ πανέπμκηαη δςνεάκ, εκώ ε ιεηημονγία
ημο θαη μη δναζηενηόηεηέξ ημο δηέπμκηαη από Κώδηθα Δεμκημιμγίαξ, με ζθμπό ηε δηαθύιαλε
ημο απμννήημο ηςκ πνμζςπηθώκ ζημηπείςκ, θαζώξ θαη ηεκ ύπανλε ίζςκ εοθαηνηώκ
πνόζβαζεξ ζε Εοάιςηεξ Κμηκςκηθέξ Ομάδεξ θαη ΑμεΑ.
ΠΑΡΕΥΟΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ:

Η παοξςή ζρμβξρλερηικώμ ρπηοεζιώμ και άμεζηπ σρςξκξιμτμικήπ
ρπξζηήοινηπ ζηξρπ θξιηηηέπ (αηξμική και ξμαδική ζρμβξρλερηική,
ηηλεζρμβξρλερηική, ρπξζηήοινη θξιηηηώμ με ειδικέπ αμάγκεπ).
 Αμάπηρνη δενιξηήητμ αρηξγμτζίαπ, επικξιμτμίαπ, αρηξπληοξθόοηζηπ











Αμίςμερζη ικαμξηήητμ, εμδιαθεοόμητμ & ποξζτπικώμ ςαοακηηοιζηικώμ
Διεοεύμηζη επαγγελμαηικώμ, εκπαιδερηικώμ ζηόςτμ και αμαγκώμ (Οογάμτζη
ςοόμξρ ζπξρδώμ , αμηιμεηώπιζη άγςξρπ ενεηάζετμ , ξογάμτζη ςοόμξρ
ζργγοαθήπ πηρςιακήπ μελέηηπ, ποξζαομξγή και έμηανη Ποτηξεηώμ ζηη μέα
παμεπιζηημιακή ποαγμαηικόηηηα)
Εμημέοτζη για Ποξπηρςιακέπ και Μεηαπηρςιακέπ Σπξρδέπ
Πληοξθόοηζη για Εροτπαυκά Ποξγοάμμαηα και ρπξηοξθίεπ
Εμημέοτζη για θέζειπ εογαζίαπ
Τεςμικέπ εύοεζηπ Εογαζίαπ-Διαςείοιζη Σηαδιξδοξμίαπ
Εμημέοτζη για ηα επαγγελμαηικά δικαιώμαηα απξθξίητμ

Επηπιέμκ ζηα πιαίζηα ηεξ δναζηενηόηεηαξ ημο Γ.Δ. ζα πναγμαημπμηεζμύκ πνμζεπώξ
ζεμηκάνηα, ζοδεηήζεηξ θαη μμάδεξ ενγαζίαξ θαηά ηηξ μπμίεξ ακαπηύζζμκηαη ζέμαηα όπςξ:

Ονγάκςζε πνόκμο ζπμοδώκ
Ακηημεηώπηζε άγπμοξ ελεηάζεςκ
Ονγάκςζε πνόκμο ζογγναθήξ πηοπηαθήξ μειέηεξ
Σεπκηθέξ ιήρεξ απμθάζεςκ θαη αοημγκςζίαξ
ύκηαλε βημγναθηθμύ ζεμεηώμαημξ
Σεπκηθέξ ακαδήηεζεξ ενγαζίαξ
Σεπκηθέξ πανμοζίαζεξ ζε ζοκέκηεολε επηιμγήξ
Ενγαζηαθόξ πώνμξ θαη ακάπηολε ζοκενγαζηώκ
Δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ, ακάπηολε ζοκενγαζηώκ θαη επηθμηκςκία
Ακίπκεοζε πνμζςπηθώκ ηθακμηήηςκ θαη δελημηήηςκ
Αζθήζεηξ αοημγκςζίαξ
αξ παναθαιμύμε κα εκεμενώκεηε ζπεηηθά ημοξ εκδηαθενόμεκμοξ, θαη κα ημοξ
εκζαννύκεηε κα ένζμοκ ζε επηθμηκςκία μαδί μαξ είηε από θμκηά, είηε ηειεθςκηθά, είηε με email θαη εμείξ ζα απακηήζμομε άμεζα ζημ αίηεμά ημοξ.
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