Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Αθηνών
mail: alumniclub@di.uoa.gr
twitter: @dialumniclub
facebook: alumniclub
linkedin: http://linkd.in/ditalum
Ο Σύλλογος Αποφοίτων ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2009. Ο σκοπός του είναι να συμβάλλει στη δικτύωση μεταξύ των αποφοίτων και φοιτητών, να προασπίζεται τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, και να αποτελέσει ένα χώρο συζήτησης, προβληματισμού και διαμοιρασμού εμπειριών μεταξύ των μελών του.
Στα πλαίσια αυτά έχει αναπτύξει πλήθος δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να διατηρήσουν το δυναμικό των μελών του στα υψηλά επίπεδα που αντικατοπτρίζει
η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστήμιου Αθηνών ως το καλύτερο στην Ελλάδα στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών.

Εκδηλώσεις

Το Δεκέμβριο του 2009 ο Σύλλογος διοργάνωσε την εκδήλωση Startup Stories,
όπου ιδρυτές εταιριών, νέοι επιστήμονες κι επαγγελματίες μοιράστηκαν τις
εμπειρίες και τις συμβουλές τους με τους φοιτητές κι αποφοίτους του Τμήματος. Οι ομιλίες είναι διαθέσιμες στο site του Συλλόγου σε μορφή video, όπου
όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν τα δικά τους βήματα στο δρόμο της επιχειρηματικότητας μπορούν να τις παρακολουθήσουν:

Δραστηριότητες

Το ιδιαίτερα φλέγον θέμα της διασφάλισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων έχει βέβαια απασχολήσει τον Σύλλογο σε μεγάλο
βαθμό. Ειδικά το θέμα των καθηγητικών σχολών, και η τροπολογία του
Υπουργείου που δημιουργεί αδικαιολόγητες ανισότητες στην αντιμετώπιση των φοιτητών Πληροφορικής απορρόφησαν πολλή από την
δράση μας. Ενημερωθείτε για τις κινήσεις μας εδώ:

http://alumniclub.di.uoa.gr/startup_stories.html
Ενημέρωση

Στην εκδήλωση που συνόδεψε τις τελευταίες εκλογές του Συλλόγου, τον Ιούνιο του 2010, μέλη του Συλλόγου μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την εργασία στο εξωτερικό, συμβουλεύοντας κι απαντώντας στις απορίες συναδέλφων που σκέφτονταν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Θα δείτε και τις δικές τους
παρουσιάσεις στο site μας:
http://alumniclub.di.uoa.gr/work_abroad.html και

http://alumniclub.di.uoa.gr/rights.html
Επικοινωνία

Ως προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος μπορείτε να γραφτείτε ως
δόκιμα μέλη στο Σύλλογο Αποφοίτων, με την προοπτική να γίνετε πλήρη
μέλη με την αποφοίτησή σας. Η εγγραφή είναι δωρεάν και γίνεται με τη
συμπλήρωση μιας φόρμας στο site του Συλλόγου:

alumniclub.di.uoa.gr

http://alumniclub.di.uoa.gr/telefonica.html
Σας καλούμε να γίνετε μέλη στο Σύλλογο και να παρακολουθείτε το blog και τη λίστα μας για να ενημερώνεστε για όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις και προσπάθειες, καθώς και για θέσεις εργασίας που ανακοινώνονται. Περιμένουμε και τις δικές σας παρατηρήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις!
Τέλος, δεχθείτε από το Σύλλογο τα ειλικρινή συγχαρητήρια για την εισαγωγή σας στο Τμήμα, και τις ευχές μας για ευτυχισμένες και δημιουργικές σπουδές!

