
 

 
 

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών Erasmus (EAEC) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (EΓΚ), σε συνεργασία με 
τους Φοιτητικούς Ομίλους των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ανακοινώνουν τη διοργάνωση του πρώτου Ακαδημαϊκού 

Φοιτητικού Συνέδριου. Το συνέδριο ASTUCON παρέχει σε όλους τους φοιτητές της Κύπρου την ευκαιρία να 
συμμετάσχουν στο συνέδριο είτε παρουσιάζοντας τις δικές τους εργασίες, είτε παρακολουθώντας παρουσιάσεις 

συμφοιτητών τους και εργαστήρια από καθηγητές, εταιρίες ή άλλους ειδικούς στον κάθε τομέα. Στόχος του 
συνεδρίου είναι η γνωριμία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φοιτητών που έχουν κοινά ενδιαφέροντα καθώς 

και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φοιτητών από όλα τα πανεπιστήμια. Στο Συνέδριο μπορούν να λάβουν 
μέρος, εκτός από φοιτητές Πανεπιστημίων, μαθητές από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθηγητές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές πανεπιστημίων. 
 

Σε αυτή τη φάση γίνονται δεκτές περιλήψεις/προτάσεις για sessions, παρουσιάσεις και εργαστήρια για τις πιο κάτω 
θεματικές ενότητες: 
 

 Πληροφορική και Τεχνολογία  

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

 Αρχιτεκτονική και Κατασκευαστική 

 Νέες Τεχνολογίες  

 Θετικές Επιστήμες  

 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οικονομικά 
 

 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  

 Μάρκετινγκ, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις 

 Τέχνες και Πολιτισμός  

 Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

 Ευρωπαϊκά Έργα (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Νεολαία) 

 Φοιτητική Ζωή 

Εάν το θέμα που σας ενδιαφέρει δεν εμπίπτει σε μία από τις πιο πάνω θεματικές ενότητες, μπορείτε να προτείνετε μία 
νέα θεματική ενότητα.  

 
 
 

C A L L  F O R  S E S S I O N S 
Εάν είστε μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής μπορείτε να προτείνετε “Sessions” κάτω από τη θεματική ενότητα 
που σας ενδιαφέρει.  

 Τα “Sessions” θα περιλαμβάνουν 3-4 διαφορετικές παρουσιάσεις των 20 λεπτών και εργαστήρια.  

 Ο κάθε φοιτητής που προτείνει τη διοργάνωση ενός “Session” θα είναι υπεύθυνος να εξετάζει τις περιλήψεις 
των φοιτητών που ενδιαφέρονται να κάνουν παρουσίαση κάτω από το “Session” του. 

 Τελευταία ημερομηνία: 15 Δεκεμβρίου 2015.   

 Η διάρκεια των “sessions” θα είναι 60 ή 80 λεπτά.  

 H πρόταση για διοργάνωση session γίνεται ηλεκτρονικά http://astucon.eu/index.php?id=14     
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C A L L  F O R  P R E S E N T A T I O N S 
Επίσης γίνονται δεκτές προτάσεις για παρουσιάσεις για οποιανδήποτε θεματική ενότητα: 

 Διάρκειας παρουσίασης 20 λεπτά 

 Προτάσεις για παρουσίαση μπορούν να στείλουν όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, 
διδακτορικοί) ή ομάδα φοιτητών μέχρι 2 άτομα. 

 Οι παρουσιάσεις μπορεί να μην εμπίπτουν κάτω από κάποιο “Session” 

 Τελευταία ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2016. 

 H πρόταση για παρουσίαση γίνεται ηλεκτρονικά http://astucon.eu/index.php?id=15.  
 

C A L L  F O R  W O R K S H O P S 
Τα Εργαστήρια αναμένονται να προσφερθούν από ακαδημαϊκούς ή επαγγελματίες για τους φοιτητές.  

 Η διάρκεια των εργαστηρίων θα είναι 60 ή 80 λεπτά.  

 Τελευταία ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2016. 

 H πρόταση για εργαστήριο γίνεται ηλεκτρονικά http://astucon.eu/index.php?id=16.  
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» - Γ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα φιλοξενηθεί η θεματική ενότητα για Καριέρα και Απασχόληση - «From theory to 
practice»,  κατά την οποία οι επιχειρήσεις θα μπορούν ενημερώσουν τους φοιτητές για τις διάφορες δυνατότητες 
σχετικά με την μελλοντική τους απασχόληση, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων (start-up) ή/και άλλα επίκαιρα θέματα.  

 Η συμμετοχή των επιχειρήσεων μπορεί να έχει τη μορφή μιας παρουσίασης, εργαστηρίου ή ενημερωτικού 
περιπτέρου. 

 Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήματος συμμετοχής: 15 Ιανουαρίου 2016. 

 Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής κάτω από τη θεματική ενότητα Καριέρα και Απασχόληση επισκεφτείτε 
τον σύνδεσμο http://astucon.eu/index.php?id=17    

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
Το λογότυπο θα εκφράζει και θα αποτυπώνει με πρωτοτυπία και σωστή αισθητική τους στόχους και τις 
δραστηριότητες του συνεδρίου και του φοιτητικού κόσμου. 
Χαρακτηριστικά λογότυπου: 

 Στο λογότυπο θα πρέπει να υπάρχει η λέξη ASTUCON (με κεφαλαία ή μικρά γράμματα) 

 Να υπάρχει πρόβλεψη για μονόχρωμη, δίχρωμη, πολύχρωμη εφαρμογή.  

 Να διατηρείται η ευκρίνεια σε μεγέθυνση - σμίκρυνση. 

 Εκτός από το λογότυπο θα ζητηθεί μικρή παρουσίαση της ιδέας.  
Τελική παρουσίαση του λογότυπου θα γίνει κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και θα αξιολογηθεί από επιτροπή. Η ακριβής 
ημέρα, ώρα και αίθουσα θα ανακοινωθεί αργότερα. Για δηλώσεις συμμετοχής http://astucon.eu/index.php?id=6.  
Τελευταία ημερομηνία: 15 Ιανουαρίου 2016. 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 Το τέλος εγγραφής στο Συνέδριο ανέρχεται στα €10.  

 Οι ακαδημαϊκοί και οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν ή θα προσφέρουν εργαστήρι θα έχουν δωρεάν εγγραφή 
στο συνέδριο. 

 Το κόστος συμμετοχής των επιχειρήσεων ανέρχεται στα €50 για παρουσίαση ή συζήτηση και στα €80 για 
παρουσίαση ή συζήτηση και συμμετοχή με ενημερωτικό περίπτερο. (Ενημερωτικά τα περίπτερα θα λειτουργούν 
μόνο στις 5 Φεβρουαρίου από τις 9:00πμ μέχρι τις 6:00μμ).  

 Οι εγγραφές και πληρωμές θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της JCC. Περισσότερες πληροφορίες για την πληρωμή 
θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας www.astucon.eu.  

 

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η αγγλική, ωστόσο θα γίνονται δεκτές και παρουσιάσεις στην ελληνική 
γλώσσα.  

 Website: www.astucon.eu  Contact email: info@astucon.eu  Contact phone: +357 22 89 4278 
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