ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

Στα πλαίσια των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και στο πλαίσιο της συμβουλευτικής του δραστηριότητας, θα θέλαμε να
ενημερώνουμε τους φοιτητές και αποφοίτους μας ότι πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές
ομαδικές (και κατά περίπτωση ατομικές) συναντήσεις στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής (προς εξεύρεση εργασίας ή/και περαιτέρω
ακαδημαϊκές σπουδές)
 Προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής – Συμπεριφορικές τεχνικές (ιδιαίτερα
σημεία και στοιχεία προς συζήτηση και σχολιασμό – πρωτόκολλο συνέντευξης)
 Επιλογές στην Εκπαίδευση σε Μεταπτυχιακό επίπεδο – Συμβουλευτική για θέματα
όπως:
i.

Ποια τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα του υποψηφίου και
πρακτική εφαρμογή τους στην τρέχουσα πραγματικότητα –

Χάραξη

εκπαιδευτικής διαδρομής / πορείας – Mentoring
ii.

Οργάνωση φακέλου υποψηφιότητας για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά
προγράμματα και προγράμματα Υποτροφίας (σύνταξη συνοδευτικής
επιστολής και εντύπου αίτησης, απαιτούμενα δικαιολογητικά, πλαισίωση
φακέλου υποψηφιότητας στο σύνολό του)

 Πλάνο Καριέρας & Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας –Χρηστικές οδηγίες για την
πρόσβαση στον δύσβατο χώρο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας
 Συζήτηση και απαντήσεις σε οποιαδήποτε θεματολογία ανασύρουν οι σπουδαστές
αναφορικά με τα παραπάνω πεδία – αποσαφήνιση ερωτημάτων και όποιων
αποριών

Τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τον σπουδαστή σε όποιο εκπαιδευτικό
στάδιο και αν βρίσκεται, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο
σπουδών. Είναι χρήσιμο ο σπουδαστής να έχει παρακολουθήσει τον κύκλο σεμιναρίων εκ
των προτέρων ώστε να είναι σε κάθε περίπτωση ενήμερος και κατάλληλα
προετοιμασμένος.
Είναι σημαντικό να τονιστεί ο χρόνος και η ανάγκη κινητοποίησης του υποψηφίου. Αυτό
σημαίνει πως η επιμέλεια των στοιχειωδών και πρώτων κινήσεων που θα μετατρέψουν τον
σπουδαστή σε υποψήφιο επαγγελματία, καλό είναι να πραγματοποιηθούν πολύ προτού
ολοκληρωθεί ο χρόνος σπουδών.
Η εμπειρία καταδεικνύει πως υπάρχουν πληροφορίες και γνώσεις, η κοινοποίηση των
οποίων προς τους σπουδαστές παίζει σπουδαίο ρόλο.

Οι συναντήσεις μπορούν να είναι ομαδικές και ατομικές, κατά περίπτωση. Δεν υπάρχει
καμία οικονομική επιβάρυνση και δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έχει το σύνολο των
φοιτητών και αποφοίτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τόσο σε επίπεδο
προπτυχιακών όσο και μεταπτυχιακών σπουδών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για να κλείσουν ραντεβού στο 210 8203216 ή να περάσουν
αυτοπροσώπως από το Γραφείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 15:00.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση»
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