


ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ :
Εrasmus+

• Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο σημερινό
περιβάλλον αγοράς διαμορφώνει τόσο το β.σ.
όσο και το συνολικό (επαγγελματικό) προφίλ
ήδη από την περίοδο των σπουδών

• Σε αυτό το πλαίσιο, ο φοιτητής χρειάζεται να
εστιάσει τόσο στην επιλογή της επιχείρησης όσο
και στο τελικό προσδοκώμενο βιογραφικό
όφελος.



I. Πρακτική άσκηση

• Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του
προγράμματος Έρασμος παρέχει την δυνατότητα
στον φοιτητή να πραγματοποιήσει την πρακτική
του με καθήκοντα σύμφωνα με το επιστημονικό
του πεδίο .

• Ο φοιτητής είναι σε θέση να επιλέξει ανάμεσα
σε χώρες της Ε.Ε. και μία σειρά από επιχειρήσεις
μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.



Μία επιλογή με μέθοδο
και στόχευση

• Η προετοιμασία του φοιτητή είναι το πρώτο
βήμα για την εύστοχή επιλογή, καθώς τόσο
το προφίλ της θέσης και τα καθήκοντα όσο
και το κέρδος για το β.σ. είναι σημεία τα
οποία ζητούν εκ των προτέρων στόχευση και
σχεδιασμό.



Internship: ο σχεδιασμός
παράγοντας επιτυχίας

• Χρησιμότητα πρακτικής άσκησης:
Βάσει μαθημάτων κατεύθυνσης, πλαισιώνει το

συνολικό επαγγελματικό προφίλ του υποψηφίου
κατά την διάρκεια των σπουδών, το οποίο τον /
την πριμοδοτεί σημαντικά κατά την αναζήτηση
εργασίας από το πτυχίο και έπειτα.
Η πρακτική άσκηση στο εξωτερικό αποτελεί ένα

σημαντικό προσόν για τον υποψήφιο σε
περιπτώσεις αιτήσεων για προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών προς το εξωτερικό.



Βιογραφικό Όφελος

• Η πρακτική στο εξωτερικό αποτελεί σημαντικό επαγγελματικό προσόν:

 Διαμορφώνει επαγγελματικό υπόβαθρο στα επιστημονικά πεδία του τμήματος

 Αποδίδει διεθνή εμπειρία είτε για την αναζήτηση εργασίας είτε για πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών μετέπειτα στο εξωτερικό.

 Διαμορφώνει ένα πλαίσιο δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο στο διεθνές περιβάλλον πριμοδοτείται
σημαντικά και αναβαθμίζει τον υποψήφιο.

 Ενισχύει το προφίλ του υποψηφίου τόσο επαγγελματικά όσο και γνωστικά – τελικά διαμορφώνει
την αυτοπεποίθηση του υποψηφίου. Το βιογραφικό γίνεται πλουραλιστικό, σύνθετο και
εφαρμοσμένο.



Career Office – συμβουλευτική
καριέρας

• Πλήρης ατζέντα:
 βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευτική επιστολή

(cover letter), συνέντευξη επιλογής, διαχείριση
βιογραφικού βάσει στόχευσης και μελλοντικής
επαγγελματικής κινητικότητας.

 ανίχνευση αναγκών / διερεύνηση εργασιακών
προτιμήσεων / mentoring



Στοιχεία Επικοινωνίας

• Career Office (Erasmus) Office:

Πατησίων 76 (κεντρικό κτίριο),

Tel.: 210 8203 216,

career@aueb.gr,

vkoukis@aueb.gr,

Hodne stesti! !

(μτφρ. Καλή επιτυχία στα τσέχικα)



Λίγο πριν το κλείσιμο . . .

• Δεν είναι πάντα το εξαιρετικό ταλέντο που
σε κάνει πετυχημένο. Είναι οι εξαιρετικές
ευκαιρίες που αξιοποιείς που σε κάνουν
πετυχημένο.

Malcolm Gladwell, Αμερικανός συγγραφέας



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ΟΠΑ
Πρόγραμμα Erasmus +

Συμβουλευτική Υπηρεσία
Βίκτωρ Κούκης – vkoukis@aueb.gr

Πατησίων 76, (Ισόγειο κεντρικού κτιρίου).

210 – 8203216, 210 8203218

Career@aueb.gr
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