ΝΕΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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7 NEA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ– ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΑΠΘ

ISO

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες για κατάρτιση,
επιμόρφωση και εξειδίκευση
που υπάρχουν στην ελληνική
κοινωνία, αποφάσισε τη λειτουργία προγραμμάτων Δια
Βίου Μάθησης,

Σελ.3

9001:2008

ISO

Σελ.3

17025:2005

ISO

Σελ.3

22000:2005

FSSC

Σκοπός της Δομής Δια Bίου
Mάθησης και Eκπαίδευσης του
Α.Π.Θ. είναι:

Σελ.3

22000

ISO

 Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και των υποδομών του ΑΠΘ σε προγράμματα που απευθύνονται στην
ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
πολιτών της για κατάρτιση,
επιμόρφωση και εξειδίκευση.

Σελ.3

14001:2004
LEAN SIX
SIGMA

Σελ.3

YELLOW BELT

LEAN SIX
SIGMA

Σελ.3

Η ενίσχυση των δεσμών του
ΑΠΘ με τους πολίτες και η εξασφάλιση της δυνατότητας να

GREEN BELT

έχουν υψηλού επιπέδου επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση.
Η συμβολή του ΑΠΘ στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του
εκπαιδευτικού συστήματος,
στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής
και άτυπης και στη μείωση του
κοινωνικού αποκλεισμού στην
εκπαίδευση.

εγγυώνται το υψηλό επίπεδο
των σπουδών, την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και
την εγκυρότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου
Μάθησης του Α.Π.Θ. υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος
2014-2015 7 νέα καινοτόμα
προγράμματα επιμόρφωσηςεξειδίκευσης σε διάφορα θέματα αιχμής και ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Με την αξιοπιστία και το αναγνωρισμένο κύρος του ΑΠΘ στο
χώρο της εκπαίδευσης, τα προγράμματα Διά Βίου Μάθησης

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 Η θεωρητική εμβάθυνση
και εξειδίκευση των εκπαιδευομένων
 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων
και η παροχή γνώσεων,
εφοδίων και λειτουργικών
εργαλείων για την περαιτέρω επιστημονική και
επαγγελματική σταδιοδρομία τους στα πεδία της :

ΜΟΡΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 7 ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ



Δια ζώσης εκπαίδευση - σε
χώρους του ΑΠΘ με τη συμβατική μορφή εκπαίδευσης ή
«πρόσωπο με πρόσωπο» εκπαίδευση (contact education) με
ταυτόχρονη φυσική παρουσία
εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών σε τάξη.



Η εξ αποστάσεως εκπαίδευσημε δύο πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, συνδυάζοντας τη σύγ-

 Α. Διαχείρισης Ποιότητας
& Περιβάλλοντος και
Ασφάλειας Τροφίμων
 Β. Μεθοδολογίας του Έξι
Σίγμα στα πλαίσια της
Λιτής προσέγγισης Διοίκησης (Lean Six Sigma)

χρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση (διακίνηση εκπαιδευτικού
υλικού, πρακτική εξάσκηση
συμμετεχόντων κλπ) που καταργούν χωροχρονικά όρια και
παρέχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης σε όλους ανεξαρτήτως
περιοχής κατοικίας και καθημερινών υποχρεώσεων. Στη σύγχρονη εκπαίδευση, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές συνδέονται στο σύστημα και συνομι-

λούν με video και ήχο σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφόρμας, κάνοντας χρήση του διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer,
Chrome), από οποιοδήποτε
σημείο πρόσβασης και προσομοιάζοντας την εκπαιδευτική
διαδικασία μέσω μιας «εικονικής ηλεκτρονικής τάξης» (Webinars), υποστηρίζοντας ενεργητικές και διαδραστικές τεχνικές μάθησης.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΘ

Σελίδα 2

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Σε άτομα και σε στελέχη
επιχειρήσεων που επιδιώκουν την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω
του Πιστοποιημένου Τίτλου
Επικεφαλής Επιθεωρητή
Συστημάτων Διαχείρισης
Ποιότητας, Περιβάλλοντος
και Ασφάλειας Τροφίμων

Εσωτερικούς Επιθεωρητές,
Υπεύθυνους Διαχείρισης
Ποιότητας, Διοικητικό Προσωπικό και άλλα στελέχη
μιας επιχείρησης που εμπλέκονται σε διάφορες φάσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Οι εκπαιδευτές του Προγράμματος είναι: μέλη ∆ΕΠ
του Τμήματος Χημείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ή άλλων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Ιδρυμάτων

Καταξιωμένοι επιστήμονες
και επαγγελματίες με πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση στα διάφορα επιστημονικά πεδία.

εφαρμογής ενός συστήματος
Ποιότητας, Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης και Ασφάλειας
Τροφίμων

Σε

στελέχη, λειτουργικούς

προϊόντος / υπηρεσίας.

Σε εκπαιδευόμενους που θα
ήθελαν να πιστοποιηθούν
στη μεθοδολογία Lean Six
Sigma

Managers και στο επιτελικό
προσωπικό εταιρειών στις
οποίες εφαρμόζεται ήδη ή
υπάρχει η σκέψη για εφαρμογή κάποιων έργων βελτίωσης Lean 6σ, προκειμένου
να βελτιστοποιηθούν συγκεκριμένες δραστηριότητες
που επιδρούν στην ποιότητα
και το κόστος του τελικού

Ανέργους, απόφοιτους ανώ-

ΧΡΟΝΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ

Η διάρκεια των προγραμ-

Σύμφωνα με την εκάστοτε

μάτων επιμόρφωσης κυμαίνεται από 56 έως 80 ώρες,
ανάλογα με το πρόγραμμα.

Τα Προγράμματα διενεργούνται σε κύκλους σπουδών, κατά τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους, 20142015, οι οποίοι είναι συνήθως δίμηνης διάρκειας.

τατων ιδρυμάτων, αλλά και
σε όσους θα ήθελαν να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη
γνώση σχετικά με τα Συστήματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Ασφάλειας Τροφίμων και των σχετικών διεργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

προκήρυξη .

Υπάρχει η δυνατότητα τμηματικής πληρωμής μέσω 2
δόσεων ( 50% πριν την
έναρξη του προγράμματος
και 50% με την λήξη). Αποτυχία πληρωμής κάποιας
δόσης συνεπάγεται τον εξ
ολοκλήρου αποκλεισμό του
συμμετέχοντα από το υπόλοιπο του προγράμματος .

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
15% σε απόφοιτους του
ΑΠΘ, συμμετέχοντες σε
κύκλο άλλου προγράμματος
που διοργανώνεται από την
ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη και σε Ομαδικές εγγραφές (5+),

20% σε AΜΕΑ, άνεργους,
πολύτεκνους και μέλη πολύτεκνης οικογένειας (4+),
κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρ-

τα Νέων,

30% σε Ομαδικές εγγραφές (10+),

50% σε συμμετέχοντες που
συμμετείχαν σε τουλάχιστον 2 προγράμματα της
ίδιας χρονιάς που διοργανώθηκαν από την ίδια επιστημονικώς υπεύθυνη

Για τη χορήγηση των εκ-

“Keep Learning”

πτώσεων απαιτείται η προσκόμιση των σχετικών
δικαιολογητικών κατά την
εγγραφή.

Οι εκπτώσεις δεν είναι
συναθροιστικές.

Μπορεί να γίνει επιδότηση
του προγράμματος επιμόρφωσης μέσω του πόρου
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,24%.

«Η εκπαίδευση
δεν είναι
προετοιμασία
για τη ζωή, είναι
η ίδια η ζωή»

LEAN

ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1

Σελίδα 3

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
δομής δια βίου του ΑΠΘ
http://diaviou.auth.gr/
Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα
παραστατικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα
2. Τίτλοι Σπουδών
Επί υπεράριθμων αιτήσεων
τηρείται σειρά προτεραιότητας.

 Μετά την υποβολή της
αίτησης και αξιολόγησης
των συνοδευτικών, ακολουθεί γραπτή ενημέρωση από
την επιστημονικώς υπεύθυνη
των προγραμμάτων και αποστέλλονται σχετικές οδηγίες
για την εγγραφή και την καταβολή διδάκτρων.
Σε περίπτωση ένταξης στην
επιδότηση του ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ,
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει
να ολοκληρώσουν όλη τη
διαδικασία εγκαίρως με δική
τους ευθύνη.

 Στους συμμετέχοντες στα
Προγράμματα χορηγούνται
από τη Δομή Δια βίου Μάθησης ΑΠΘ:
α) Βεβαίωση συμμετοχής,
β) Πιστοποιητικό κατάρτισηςεπιμόρφωσης με αναγραφόμενα τα αντίστοιχα Μόρια
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
(ΕCTS). Προϋπόθεση για τη
χορήγηση του πιστοποιητικού
αποτελεί η επιτυχής εξέταση
των ενδιαφερομένων στο
τελικό τεστ αξιολόγησης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ—ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
(1)

(2)

(3)

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 9001:2008: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων
Διαχείρισης Ποιότητας" (Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 450€; e-learning:
350€) (56 ώρες)
"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO/IEC 17025:2005: Επικύρωση/Επαλήθευση, Αβεβαιότητα,
Διακριβώσεις, Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας, Επιθεωρήσεις" (Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 650€; e-learning: 550€) (70 ώρες)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 22000:2005: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές
Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης:
520€; e-learning: 450€) (56 ώρες)

(4)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ FSSC 22000 [: ISO 22000 : 2005 (TS 22002-TS 22004) - PAS
220:2008] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων (Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 520€; e-learning: 450€)
(56 ώρες)

(5)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ EN ISO 14001:2004: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 520€;
e-learning: 450€) (56 ώρες)

(6)

"ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ LEAN SIX SIGMA – YELLOW BELT (επίπεδο Ι)"
(Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 650€; e-learning: 550€) (56 ώρες)

(7)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ LEAN SIX SIGMA – GREEN BELT ( επίπεδο II)
(Οδηγός Σπουδών) (Δια ζώσης: 1250€; e-learning: 1100€) (80 ώρες)

 Πιστοποίηση

 Διαπίστευση
 Ασφάλεια
Τροφίμων
 Διαχείριση
Περιβάλλοντος
 Λιτή Διαχείριση
 6 σίγμα

http://diaviou.auth.gr/

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΘ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήΓια περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν
τον αναλυτικό οδηγό σπουδών των
αντίστοιχων προγραμμάτων και να
επικοινωνούν με την Επιστημονικώς
Υπεύθυνη των Προγραμμάτων
Επιμόρφωσης :
Δήμητρα Λαμπροπούλου
Επικ. Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
Περιβάλλοντος
Παλαιό Χημείο, 4ος Όροφος,
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-997687
E-mail: dlambro@chem.auth.gr

στε με τη γραμματέα της Δομής Δια Βίου
Μάθησης κα Ιωάννα Δόντσιου
∆ιεύθυνση : Κτίριο ΚΕ.∆.Ε.Α.,
3ης Σεπτεμβρίου
Πανεπιστημιούπολη
Τ.Κ. 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο +30 2310 997003
Ε-mail diaviou@auth.gr

