
   

 

 

 
Σεμινάρια Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης  

στο πλαίσιο  του έργου 

ERA-Mobilcar.GR/ Horizon 2020 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 

                 Αίθουσα Σεμιναρίων ΕΙΕ  
 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο πλαίσιο του έργου “ERA-Mobilcar.GR”/ Horizon 2020, θα πραγματοποιήσει 

σεμινάρια συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, με στόχο την υποστήριξη των νέων, αλλά και των πιο έμπειρων 

και καταξιωμένων, ερευνητών στην αναζήτηση νέων επαγγελματικών ευκαιριών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό  

χώρο της έρευνας. Τα σεμινάρια συμβουλευτικής και εκπαίδευσης προηγούνται της μεγάλης εκδήλωσης που 

θα γίνει στο ΕΙΕ, με τίτλο «Ημέρες Καριέρας στον χώρο της έρευνας-2018» και στοχεύουν στην καλύτερη 

προετοιμασία του ερευνητικού προσωπικού και των νέων επιστημόνων για την ανάδειξη των ερευνητικών τους 

επιτευγμάτων και των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 

Τρίτη 20.03.2018 : Εισαγωγή στις ψηφιακές πληροφοριακές πηγές 

10:00-12:00   Μαρία Σαραφείδου 

            «Τεχνικές αναζήτησης και αξιολόγηση ψηφιακών πληροφοριακών πηγών» 

12:00-12:30   Διάλειμμα 

12:30-13:30   Ιωάννα Σαραντοπούλου 

                        «Το κίνημα της ανοιχτής πρόσβασης (αποθετήρια και περιοδικά)» 

13:30-14:00   Διάλειμμα 

14:00-16:00   Evangelia Lipitakis 

           «Αναζήτηση στις citation index βάσεις δεδομένων της πλατφόρμας Web of Science» 

                       «Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφίας – Endnote» 

 

Παρασκευή 30.03.2018: Μηχανισμοί και ευκαιρίες βελτίωσης της σταδιοδρομίας των ερευνητών   

10:00-12:30  Αγγελική Κοσμοπούλου 

«Τεχνικές αυτο-παρουσίασης : από το βιογραφικό σημείωμα έως τη δημόσια ομιλία» 

12:30-13:00   Διάλειμμα 

13:00-14:00   Γωγώ Μαζιώτη-Χριστίνα Πασκουάλ 

«Η συμβολή του προγράμματος MSCA & ERC στη σταδιοδρομία και την κινητικότητα των    

ερευνητών » 

 

 



   

 

 

 

 

Λίγα λόγια για τους εισηγητές  

Η κα Ιωάννα Σαραντοπούλου είναι Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός 

στο ΕΜΠ και ξεκίνησε να εργάζεται στο ΕΚΤ το 1993 ως ειδικός πληροφόρησης σε θέματα θετικών επιστημών. 

Στην πορεία, ως στέλεχος του ΕΚΤ, συμμετείχε σε διάφορες δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση και 

υποστήριξη της λειτουργίας της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. 

Η κα Μαρία Σαραφείδου εργάζεται ως Ειδικός Πληροφόρησης στο ΕΚΤ/ΕΙΕ. Σπούδασε Φυσική με εξειδίκευση 

στη Φυσική Περιβάλλοντος στο ΕΚΠΑ και εργάστηκε για μία δεκαετία στον χώρο της εκπαίδευσης. Από το 1999 

απασχολείται στο ΕΚΤ, στο Τμήμα Ψηφιακής Βιβλιοθήκης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

επιστημονικής πληροφόρησης και την υποστήριξη χρηστών στην χρήση υπηρεσιών και υποδομών 

περιεχομένου του ΕΚΤ. 

Η Δρ. Ευαγγελία Λυπιτάκη είναι εκπαιδεύτρια και Solution Specialist στον τομέα Scientific & Academic Research  

του οργανισμού Clarivate Analytics. 

Η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου είναι Σύμβουλος Επικοινωνίας, με εμπειρία στην προβολή φορέων, επιχειρήσεων 

και φυσικών προσώπων από τον χώρο της πολιτικής, της τέχνης και της επιστήμης. Διδάσκει σε σεμινάρια για 

την επικοινωνία (branding, self branding, storytelling) και για τη βέλτιστη παρουσίαση. 

Η κα Γωγώ Μαζιώτη  είναι υπάλληλος του ΕΚΤ από το 1991. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του 

Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων, με εξειδίκευση στην Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα. Είναι μέλος του  

Εnterprise Europe Network - Ηellas και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”, που 

υποστηρίζει τους ελληνικούς φορείς για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Η Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ εργάζεται στο ΕΚΤ από το 2005. Είναι διδάκτωρ μικροβιολογίας και βιοτεχνολογίας 

από το Πανεπιστήμιο του Reading (Αγγλία). Είναι μέλος του Εnterprise Europe Network – Ηellas και Εθνικό 

Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που υποστηρίζει τους ελληνικούς φορείς στη συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα. 

 

 

 

 

Αιτήσεις συμμετοχής :  

Τα σεμινάρια συμβουλευτικής και εκπαίδευσης απευθύνονται σε περιορισμένο αριθμό ερευνητών και νέων 

που θέλουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές διεξόδους και ευκαιρίες στο χώρο της έρευνας. Για το λόγο αυτό 

θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και παρακαλούμε να συμπληρώσετε την online αίτηση συμμετοχής : 

https://goo.gl/forms/OK0sTwcp12ZlUtvq1  έως την Παρασκευή 16.03.2018. 

https://goo.gl/forms/OK0sTwcp12ZlUtvq1

