Δελτίο Τύπου
Ημέρα καριέρας στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 στην Κόρινθο η «Ημέρα
Καριέρας» που οργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν φορείς της αγοράς
εργασίας, εταιρείες και επαγγελματίες, καθώς και απόφοιτοι του τμήματος που έδωσαν την
ευκαιρία στους φοιτητές του τμήματος να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές τους.
Όπως δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητής Α. Κατσής που
παραβρέθηκε στην εκδήλωση: «Η σημερινή εκδήλωση είναι άλλη μία επιτυχημένη προσπάθεια του
Τμήματος ΚΕΠ για να φέρει σε επαφή τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του με την αγορά εργασίας και
να δώσει σε αυτούς τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες που χρειάζονται για μια επιτυχημένη
σταδιοδρομία. Σηματοδοτεί επίσης την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο στο
πλαίσιο της ανάδειξης της εξωστρέφειας και της φοιτητοκεντρικής μάθησης του Ιδρύματος,
διαστάσεις που αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια του νέου στρατηγικού σχεδιασμού του.
Ευχαριστώ τους εξωτερικούς ομιλητές και συνεργάτες για την παρουσία και τη βοήθεια και ελπίζω
να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η συνεργασία. Τέλος, θερμά συγχαρητήρια σε όλο το Τμήμα για την
εκδήλωση (Πρόεδρο, διοργανωτή κ. Κουτσαμπέλα και διοικητικό προσωπικό). Εύχομαι καλή επιτυχία
στην ημερίδα!».
O Πρόεδρος του Τμήματος ΚΕΠ Καθηγητής Δ. Βενιέρης δήλωσε: «Σας καλωσορίζουμε στην Ημερίδα
Καριέρας του ΤΚΕΠ, μια χαρμόσυνη και δημιουργική συνάντηση του χθες και του σήμερα με κοινό
παρονομαστή τη σχέση μας με το Τμήμα -τις αξίες, τις αρχές, το πρόγραμμα σπουδών, τον ευρύτερο
τρόπο λειτουργίας του. Είναι ένα επιστέγασμα της διαχρονικής συλλογικής προσπάθειας για ένα
Τμήμα που σέβεται τις προσδοκίες των φοιτητών του για ακαδημαϊκές σπουδές υψηλού επιπέδου
αλλά και για επαγγελματικές προοπτικές και δεξιότητες σε μια ραγδαία μεταβαλλόμενη αγορά
εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους φιλοξενούμενους μας από διάφορους φορείς που
πιστεύουν στο Τμήμα μας και στηρίζουν τους φοιτητές μας καθώς και στην Οργανωτική Επιτροπή της
εκδήλωσης.».

