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Θέμα: Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ Κρήτης - Δράσεις συνεργασίας με Σχολές -Τμήματα
Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης, συνεχίζει το έργο της υποστήριξης
φοιτητών και πτυχιούχων του Ιδρύματος σε θέματα εκπαιδευτικής ενημέρωσης,
σταδιοδρομίας και επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Στο σχεδιασμό μας για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
και οι παρακάτω δράσεις:
- Συναντήσεις για τη Σταδιοδρομία [Career meetings], που αφορούν σε κύκλους
συναντήσεων με θεματολογία που άπτεται της επαγγελματικής ανάπτυξης, της
διαχείρισης της σταδιοδρομίας, της δημιουργίας ατομικού εκπαιδευτικού πλάνου
και επαγγελματικού προφίλ, κλπ., με δυνατότητα προσαρμογής τους στις
ανάγκες των συμμετεχόντων (πρωτοετείς, τελειόφοιτοι, πτυχιούχοι).
- Σεμινάρια & Workshops για φοιτητές και πτυχιούχους για την ανάπτυξη
ικανοτήτων –δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (τεχνικές αναζήτησης θέσης
εργασίας και πρακτικής άσκησης, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος,
συνέντευξης επιλογής, επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών, κλπ).
- Ημέρες Καριέρας [Career Days] για φοιτητές και πτυχιούχους, οι οποίοι
βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης θέσης εργασίας ή πρακτικής άσκησης με
συμμετοχή επιχειρήσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων με
τους υποψήφιους
- Συντονισμό Εκπαιδευτικών Επισκέψεων Σχολ. Μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης, με
σκοπό την προβολή του Ιδρύματος και την προσέλκυση υποψηφίων φοιτητών,
κατόπιν σχετικού αιτήματος στο σύνδεσμο [https://career.teicrete.gr/en/visit]
- Άλλες εκδηλώσεις –ημερίδες ενημέρωσης για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών,
εργασιακά θέματα, επιχειρηματικότητα – mentoring, κλπ.
- Ατομική
επαγγελματική
συμβουλευτική:
ατομικές
συναντήσεις
πραγματοποιούνται, κατόπιν συνεννόησης, καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής
χρονιάς.
Το Γραφείο Διασύνδεσης προτίθεται να συνδιοργανώσει με όποιο Τμήμα ή Σχολή το
επιθυμεί, ανάλογες δράσεις υποστήριξης για τους φοιτητές και πτυχιούχους του
Ιδρύματος, κατόπιν σχετικής συνεννόησης και έγκαιρου σχεδιασμού του όποιου
εγχειρήματος.
Για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό και οργάνωση των δράσεων, θα παρακαλούσαμε
τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας, έως και την ερχόμενη Παρασκευή
2/11/18.
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