& ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Μονάδα Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας
Τ.Ε.Ι. Σερρών
Η ΜοΚΕ καταλαμβάνει
πρωτεύοντα ρόλο στο πλαίσιο της
ευρύτερης αποστολής του ΤΕΙ
Σερρών, να αποτελέσει φορέα
ανάπτυξης και καινοτομίας στην
περιοχή

Αποστολή της ΜοΚΕ
Η

καλλιέργεια

πνεύματος

καινοτομίας

και

επιχειρηματικής

νοοτροπίας στους φοιτητές και η υποστήριξή τους, ώστε να
αναπτύξουν

δικές

τους

επιχειρηματικές

και

καινοτομικές

πρωτοβουλίες.

Η ΜοΚΕ είναι στη διάθεση των φοιτητών, αποφοίτων και μελών
Ε.Π. του ΤΕΙ

Σερρών,

καθώς

και των επιχειρήσεων της

περιοχής, για να:
 Βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν καινοτόμες
ιδέες και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες.
 Ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την ανάληψη επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών.
 Παρέχει συμβουλές σε θέματα επιχειρηματικότητας.
 Αναπτύξει

τις

δεξιότητες

των

φοιτητών

και

απόφοιτων

σχετικά με την ίδρυση και τη διαχείριση μιας επιχείρησης.
 Παρέχει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και ενημερωτικό
υλικό για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
 Συμβάλει στην ανάπτυξη φιλικότερης στάσης σε θέματα
επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 Ενδυναμώσει

τη

συνεργασία

μεταξύ

της

εκπαιδευτικής

κοινότητας του Τ.Ε.Ι. και του επιχειρηματικού κόσμου.

Για να πετύχει τους στόχους της, η ΜΟΚΕ εστιάζει το έργο της
στην παροχή ενός πλαισίου δραστηριοτήτων και υπηρεσιών
εκπαίδευσης και ενημέρωσης σε θέματα επιχειρηματικότητας
και καινοτομίας, που περιλαμβάνει:


Δραστηριότητες ενημέρωσης (ημερίδες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, συνεχή ενημέρωση για
προσκλήσεις από την Ελλάδα και την Ε.Ε., ειδήσεις από
τον επιχειρηματικό κόσμο, τα τελευταία νέα από το χώρο
της έρευνας και της καινοτομίας, κ.ά.).



Δραστηριότητες κατάρτισης και εξοικείωσης
(οδηγούς επιχειρηματικότητας & καινοτομίας,
εξειδικευμένα σεμινάρια κατάρτισης, επιχειρηματικά
παιγνίδια, κ.ά.).



Δραστηριότητες εξοικείωσης (εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε επιχειρήσεις και φορείς έρευνας και
καινοτομίας, δικτύωση με επιχειρηματίες και φορείς
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, κ.ά.).



Δραστηριότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης
των φοιτητών (διαγωνισμούς καινοτομίας &
επιχειρηματικότητας, ανάπτυξη business plan, κ.ά.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website της ΜoKE:

http://moke.teiser.gr

Σας περιμένουμε στο γραφείο της ΜοΚΕ
στο Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του ΤΕΙ Σερρών (1ος όροφος)
καθημερινά 09.00– 14.00
τηλ. επικοινωνίας: 23210 49391 – e-mail: moke@teiser.gr
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