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Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Από: Engenius Patras [engenius.patras@gmail.com]
Αποστολή: Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2022 8:00 πμ
Προς: chemeng@uowm.gr
Θέμα: Αίτηση ανάρτησης ανακοίνωσης σχετικά με την υβριδική ενημερωτική δράση του Engenius 

Patras
Συνημμένα: Discover Essec`s Master`s Degree Programs - Announcement.png

Σημαία υπενθύμισης: Παρακολούθηση θέματος
Σημαία: Με σημαία

Καλημέρα σας, 
Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Παπανικολάου και σας στέλνω το παρόν email εκ μέρους του Engenius Patras. 
Το Engenius είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται από 
φοιτητές χημικούς μηχανικούς και απευθύνεται σε φοιτητές χημικούς μηχανικούς. Μέσα από τις δράσεις μας σκοπός 
μας είναι η παροχή δεξιοτήτων στους φοιτητές και αλληλεπίδρασή τους με την αγορά εργασίας, ενώ όραμά μας 
αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου που θα συνδέει τους φοιτητές χημικούς μηχανικούς με τους επαγγελματίες του 
κλάδου. 
 
Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια υβριδική ενημερωτική δράση σχετικά με τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών του ESSEC Business School. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν τους τομείς της 
οικονομίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και την βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να ενημερώσετε τους 
φοιτητές του τμήματός σας, για την επερχόμενη δράση μας, αναρτώντας σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 
σχολής σας. Παρακάτω σας παραθέτω τον τίτλο, το κείμενο και επισυνάπτω μια φωτογραφία  για την ανακοίνωση. Σας 
ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Καλή σας συνέχεια! 
 
==================================================================================================
==================================================== 
Τίτλος: Υβριδική ενημερωτική δράση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ESSEC 
Business School από το Engenius Patras 
Κείμενο:  
Το Engenius Patras σας προσκαλεί στην υβριδική ενημερωτική δράση του, σχετικά με τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών του ESSEC Business School. 
 
Ενδιαφέρεσαι για μεταπτυχιακά προγράμματα στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης 
επιχειρήσεων και της βιώσιμης ανάπτυξης; Θα ήθελες να ακολουθήσεις κάποιο παρόμοιο 
πρόγραμμα στην Γαλλία ή την Σιγκαπούρη; 
 
Μην χάσεις το “Discover ESSEC’s Master’s Degree Programs!”, σε συνεργασία με το ESSEC 
Business School. Η ενημερωτική δράση θα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό παιχνίδι ερωτήσεων και 
ένα διαδικτυακό σεμινάριο με παρουσιάσεις από εκπρόσωπο του ESSEC και απόφοιτη χημικό 
μηχανικό. 
 
#when: 14.12.2022 
#where: Αίθουσα σεμιναρίων, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 
#time:16:30-19:30 (Webinar starts at 18:00!) 
 
Κλείσε το εισιτήριο σου τώρα! 
https://www.eventbrite.com/e/discover-essecs-masters-degree-programs-tickets-479893844407 
 
Η ενημέρωση απευθύνεται σε φοιτητές Χημικούς Μηχανικούς. Παράλληλα με την δια ζώσης δράση, 
θα υπάρχει και δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, μέσω zoom link.  
 
To Engenius Patras είναι ένας ανεξάρτητος, εθελοντικός, φοιτητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, 
που αποτελείται από φοιτητές χημικούς μηχανικούς και απευθύνεται σε φοιτητές χημικούς 
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μηχανικούς. Μέσα από τις δράσεις του, σκοπός του οργανισμού είναι η παροχή δεξιοτήτων στους 
φοιτητές και η αλληλεπίδρασή τους με την αγορά εργασίας, ενώ όραμά του είναι η δημιουργία ενός 
δικτύου που θα συνδέει τους φοιτητές χημικούς μηχανικούς με τους επαγγελματίες του κλάδου. 
 
============================================================================
==================================================================== 
 
Εκ μέρους του Engenius Patras, 
Konstantinos Papanikolaou 
Marketing Coordinator @Engenius|Patras Network of Chemical Engineers 
E-mail: engenius.patras@gmail.com 
Mobile: (+30)6983357909 

 


