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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΓΠΑ, από το 2005 στα πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ
«Υποστήριξη Επιχειρηµατικών Ιδεών µέσα από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του ΓΠΑ» ξεκίνησε
τη διοργάνωση σεµιναρίων για την επιχειρηµατικότητα. Τα σεµινάρια διοργανώνονται
συνεχώς µέχρι και σήµερα (µε µια διακοπή το ακαδ. έτος 2010) σε επαναλαµβανόµενους
κύκλους τριών σεµιναρίων (ένας κύκλος ανά εξάµηνο σπουδών).
Αν και οι θεµατικές ενότητες που παρουσιάζονταν παρέµειναν ίδιες το περιεχόµενο των
σεµιναρίων κατά καιρούς άλλαζε, προσαρµοζόµενο στις παρατηρήσεις των συµµετεχόντων,
όπως καταγραφόταν στα έντυπα ανατροφοδότησης που συµπλήρωναν.
Εισηγητής των σεµιναρίων ήταν ο κ. Γεώργιος Λιάσκος, Αρµόδιος Επιχειρηµατικότητας
στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης ενώ σε κάποια από αυτά συµµετείχε µε εισηγήσεις η κα Αγγελική
Καλαντζοπούλου, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια.
Στη συνέχεια δίνονται στοιχεία για τα σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν από τις
4/4/2005 έως τις 30/9/2010. Πρόκειται για 28 σεµινάρια, µε 702 συνολικά συµµετοχές
(353 διαφορετικοί συµµετέχοντες). Στο σύνολο των σεµιναρίων έγινε διανοµή δελτίων
ανατροφοδότησης στους συµµετέχοντες και συνολικά συµπληρώθηκαν και κατατέθηκαν 377
τέτοια δελτία.
Από την επεξεργασία των εντύπων αξιολόγησης που συµπλήρωναν οι συµµετέχοντες στα
σεµινάρια, προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν στο προφίλ τους και στις
απόψεις τους για τα σεµινάρια.
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, η πλειονότητα των συµµετεχόντων ήταν
προπτυχιακοί φοιτητές του ΓΠΑ (61%), ενώ λιγότεροι ήταν οι απόφοιτοι (27%) και οι
µεταπτυχιακοί φοιτητές του ΓΠΑ (12%). Οι συµµετέχοντες ήταν σχεδόν απόλυτα µοιρασµένοι
κατά φύλο.

Η θεµατολογία των σεµιναρίων κρίθηκε από τους συµµετέχοντες ως «Πολύ Καλή» και
«Καλή» σε ποσοστά 65% και 34% αντίστοιχα, και µέτρια µόνο από το 1% των
συµµετεχόντων. Αντίστοιχα θετική κρίση είχε και το περιεχόµενο των σεµιναρίων αφού το
47% των συµµετεχόντων το έκρινε «Πολύ Καλό», το 47% ως «Καλό» και το 6% ως
«Μέτριο».
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Όσον αφορά στο έντυπο υλικό που µοιράστηκε κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων, το
38% των συµµετεχόντων το έκρινε «Πολύ Καλό», το 50% ως «Καλό» και το 12% ως
«Μέτριο». Σηµειωτέο ότι σε κάθε σεµινάριο µοιραζόταν σε κάθε συµµετέχοντα φάκελος που
περιελάµβανε τις εκτυπώσεις των διαφανειών παρουσίασης του Power Point, ενηµερωτικά
έντυπα του Γραφείου ∆ιασύνδεσης και το έντυπο ανατροφοδότησης.

Τέλος, όσον αφορά τη συνολική άποψη των
συµµετεχόντων για τα σεµινάρια
επιχειρηµατικότητας, το 39% των συµµετεχόντων το έκρινε «Πολύ Καλά», το 52% ως
«Καλά» και το 9% ως «Μέτρια». Όλοι δε ανεξαιρέτως οι συµµετέχοντες δήλωσαν ότι θα
επιθυµούσαν τη διεξαγωγή σεµιναρίων επιχειρηµατικότητας και στο µέλλον.
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Τα σεµινάρια για την επιχειρηµατικότητα συνεχίζουν να πραγµατοποιούνται και κατά την
περίοδο από 1/10/2010 έως σήµερα, όπου το Γραφείο ∆ιασύνδεσης λειτουργεί στα πλαίσια
του ΕΣΠΑ. Σύντοµα θα αναρτηθούν χρήσιµα στατιστικά στοιχεία και για την περίοδο αυτή
των σεµιναρίων.
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Παράρτηµα
∆ελτίο ανατροφοδότησης Σεµιναρίων Επιχειρηµατικότητας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Ανατροφοδότηση Σεµιναρίου
(Γενικής Σ. & Επιχειρηµατικότητας)
Παρακαλούµε να συµπληρώσετε το παρακάτω ερωτηµατολόγιο προκειµένου να µας
βοηθήσετε να βελτιώσουµε την ποιότητα των µελλοντικών εκδηλώσεων / σεµιναρίων που
θα διοργανώσουµε
Αθήνα

/

/2012

Προπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών …………………………………………….…………

Μεταπτυχιακός Φοιτητής

Εξάµηνο σπουδών…………………………………………...…………

Απόφοιτος

Εργαζόµενος

Άνεργος

Έτος αποφοίτησης………………….

Άλλο (διευκρινείστε) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Πανεπιστήµιο ………………………………………………..

Τµήµα………………………………………………………………………….

Άνδρας

Γυναίκα

Το θέµα του σεµιναρίου ήταν:
Το ενηµερωτικό υλικό που σας µοιράστηκε ήταν:
Θεωρείτε ότι το σεµινάριο γενικά ήταν:

Mάθατε για το σεµινάριο από:

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

Πολύ Καλό

Μέτριο

Καλό

Κακό

έντυπο ή Αφίσα
δικτυακό τόπο Γραφείου
∆ιασύνδεσης
συµφοιτητή/συνάδελφο

e-mail
φοιτητικό forum
ανακοίνωση / άρθρο
στον τύπο
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Αλλιώς (διευκρινίστε) ....................................................

Επιθυµείτε τη διοργάνωση παρόµοιων σεµιναρίων
στο µέλλον;

ΝΑΙ
ΟΧΙ

Προτείνετε θέµατα για µελλοντικά σεµινάρια:
Παρακαλούµε παραδώστε το ερωτηµατολόγιο στον εισηγητή κατά την έξοδό σας.
Σας ευχαριστούµε πολύ!
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