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«Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του Διαγωνισμού
για τους συμμετέχοντες είναι η δυνατότητα να γνωριστούν
μεταξύ τους και να συναντήσουν άτομα που συμμερίζονται
τις ίδιες αγωνίες και αντιπροσωπεύουν μια άλλη Ελλάδα.
Μια πολύ ωραία εμπειρία. Μια υπέροχη διοργάνωση!».
Δημήτριος Νικόπουλος
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣEΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1η ατομική εργασία
18ος Διαγωνισμός 2011-2012
«O διαγωνισμός αποτέλεσε ερέθισμα για σκέψη,
προβληματισμό, δημιουργία…
Αυτά είναι τα μόνα στοιχεία που μπορούν να μας πάνε
πιο ψηλά και αξίζει τον κόπο.»
Αικατερίνη Σταμάτη
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
2η ατομική εργασία
18ος Διαγωνισμός 2011-2012

19ος 2012 - 2013
economia
Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός

Θέμα: Τα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Oικονομία

Τα πιο δυνατά συναισθήματα,
δεν περιγράφονται με λόγια. Τα πιο δυνατά
συναισθήματα δεν υπακούν στο νόμο της λήθης.
Η όποια θυσία ακρωτηριάζεται ακαριαία την ώρα
της βράβευσης. Μοναδική εμπειρία.
Σας ευχαριστούμε εγκαρδίως
που μας την προσφέρατε.
Χαράλαμπος Νταντάνης – Αικατερίνη Σανταμούρη
TMHMA ΛOΓIΣTIKHΣ KAI XPHMATOOIKONOMIKHΣ
OIKONOMIKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN
1η ομαδική εργασία
18ος Διαγωνισμός 2011-2012
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των εργασιών: 29 Μαρτίου 2013
Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όλους τους φοιτητές που θα διαγωνισθούν
Πληροφορίες:
• www.economia.gr | Διαγωνισμοί
• www.facebook.com/economia ΦοιτητικόςΔιαγωνισμός
• marketing@economia.gr
• τηλ.: 210 3314714
• Όμιλος Economia - Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
Βλαχάβα 6–8, 105 51 Αθήνα

Μέγας Χορηγός

Υποστηρικτές Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διοργάνωση

Χορηγός Τόμου
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Bραβεία & Xορηγοί

Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Oικονομία

• Πώς ανταποκρίνονται στην απαίτηση της ανταγωνιστικότητας *
• Ποιες αναπτυξιακές προοπτικές δημιουργούν *
• Πώς βοηθούν στη διάδοση της καινοτομίας *

υποτροφία
αξίας
12.500 ευρώ

υποτροφία
αξίας
10.000 ευρώ

υποτροφία
αξίας
8.000 ευρώ

4 διπλά
εισιτήρια
εξωτερικού

* τα υποθέματα δίνονται ενδεικτικά

Κριτήρια Βαθμολόγησης
•
•
•
•

Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος
Τεκμηρίωση επιχειρηματολογίας, επιλογή και χρήση πηγών
Πρωτοτυπία στην προσέγγιση και στο χειρισμό του θέματος
Συνολική παρουσίαση-εικόνα της εργασίας

Επιτροπή Αξιολόγησης
• Χρήστος Γκόρτσος, αναπληρωτής καθηγητής
Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Χρύσανθος Δελλαρόκας, καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων
στο Boston University School of Management
• Χρήστος Κασκαβέλης, αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Velti Center for Innovation
• Διονύσης Κολοκοτσάς, Public Policy manager, Google
Ειδικός σύμβουλος:
Aντώνης Δ. Παπαγιαννίδης, δημοσιογράφος,
γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia

Όροι του Διαγωνισμού
• Έκταση εργασίας: μέχρι 2.000 λέξεις
• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και οι σπουδαστές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσοι αποφοίτησαν από αυτά μέσα στο 2012.
• Κάθε φοιτητής και σπουδαστής έχει το δικαίωμα να συμμετέχει είτε με ατομική εργασία, είτε με ομαδική εργασία.
• Στις ομαδικές εργασίες μπορούν να συμμετέχουν από δύο έως τέσσερα άτομα.
• Θα βραβευθούν 5 ατομικές και 5 ομαδικές εργασίες.
• Αν χρησιμοποιηθεί υλικό, πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο άλλης εργασίας, δημοσιευμένης ή μη, πρέπει
να αναφερθεί η βιβλιογραφία, το όνομα του συντάκτη, ο τίτλος και η έκδοση, καθώς και το έτος συγγραφής της.
• Η εργασία υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε CD) και σε χαρτί Α4, σε πέντε αντίγραφα.
• Στον φάκελο των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν: Σύντομο βιογραφικό σημείωμα καθώς επίσης και
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail), όπως και φωτοτυπία της φοιτητικής
ταυτότητας ή βεβαίωση φοίτησης.
• Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι οριστικές. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν βραβευθεί
σε έναν από τους προηγούμενους φοιτητικούς διαγωνισμούς του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση.
• Οι εργασίες πρέπει να ταχυδρομηθούν
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29
Μαρτίου 2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου),
ή να παραδοθούν στα γραφεία του περιοδικού
Οικονομική Επιθεώρηση, Βλαχάβα 6-8,
105 51, Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες
για τα βραβεία των χορηγών στο
Tελετή απονομής των βραβείων του 18ου Διαγωνισμού

www.economia.gr

2 εκπαιδευτικά
προγράμματα
management
αξίας 2.000 ευρώ
το καθένα

υποτροφία
αξίας
1.500 ευρώ

Χρηματικό
ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό
ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό
ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό
ποσό
1.000 ευρώ

Χρηματικό
ποσό
1.000 ευρώ

Η/Υ Quest
τελευταίας
τεχνολογίας

2 διανυκτερεύσεις
(2 ατόμων) στην
Aμφίκλεια Παρνασσού
Κουπόνια αξίας 50€
για οικονομικά βιβλία
των Εκδόσεων Κέρκυρα
σε όλους τους διαγωνιζόμενους

