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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «RES Technology Training Modules for STEM
Undergraduates», την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 15:00-18:00, στην Αίθουσα Πολυμέσων, στη
Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου).
Παρά την ύπαρξη μεγάλου αριθμού αξιόλογων προγραμμάτων σπουδών στον τομέα των ΑΠΕ,
η ανάγκη αναβάθμισης τους και η προσθήκη νέων, τα οποία θα είναι περισσότερο
προσανατολισμένα στις απαιτήσεις της αγοράς/βιομηχανίας των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) παραμένει διαρκής. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, θα παρέχουν στους
αποφοίτους τις απαραίτητες δεξιότητες για να εργαστούν στον τομέα ΑΠΕ ή/και να ξεκινήσουν
τη δική τους επιχείρηση σε αυτόν.
Το έργο SETechTra [SET Training Modules for Science Technology Engineering and Mathematics
(STEAM) Undergraduates], στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η εκδήλωση, έχει ως
κύριο σκοπό την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών για φοιτητές τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στον τομέα των ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, στοχεύει:


Στην παροχή των κατάλληλων γνώσεων/δεξιοτήτων για την εύκολη μετάβαση των
αποφοίτων στην αγορά εργασίας.



Στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων των
αποφοίτων, προκειμένου να είναι σε θέση να δημιουργήσουν επιχειρήσεις στον τομέα
των ΑΠΕ.



Στον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών ανάμεσα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και
στην αγορά εργασίας.
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Στη διάρκεια της ημερίδας, που απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές,
σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και σε νέους που ενδιαφέρονται για θέματα ενέργειας
και περιβάλλοντος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τον κλάδο
των ΑΠΕ και τις προοπτικές ενασχόλησης σε αυτόν, καθώς και για τα αποτελέσματα του έργου
SETechTra.
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία είτε
διαδικτυακά. Απαραίτητη προεγγραφή, μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στη διεύθυνση
https://forms.gle/bhxDqVSHT1M4QttEA.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cres.gr/cres/pages/news/news_ekdiloseis.html
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