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« World Academic Expo (WAVE) 2017» 

 

Ο εκπαιδευτικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός «Άφιξις» σας προσκαλεί να 

συμμετάσχετε στο πρότυπο επιστημονικό εκθεσιακό συνέδριο «World Academic 

Expo (WAVE)»  που διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη, στις 

25 και 26 Νοεμβρίου 2017. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο 

Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτίριο Μ2) και θα φιλοξενήσει παρουσιάσεις φοιτητών 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φοιτητικών ομάδων και εταιριών start-up. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές κάθε επιπέδου (προπτυχιακούς, 

μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς) πανεπιστήμιων της Ελλάδας και του 

εξωτερικού και δίνει την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες και ερευνητές να 

αποκτήσουν ουσιώδεις δεξιότητες μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, 

ετοιμάζοντας τους για μελλοντικές ακαδημαϊκές και μη καριέρες.  

Όσοι συμμετέχουν θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εργασία που 

έχουν εκπονήσει σε ένα κοινό από ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επιχειρηματικούς 

οργανισμούς και εκπροσώπους του επαγγελματικού τομέα.  

Παράλληλα στο χώρο της διοργάνωσης θα διεξαχθεί έκθεση όπου ομάδες και 

εταιρείες start-up από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο θα παρουσιάσουν την δράση 

τους και θα έρθουν σε επαφή με το κοινό. 

Για να συμμετέχετε στο WAVE με την εργασία σας, θα πρέπει να καταθέσετε πρώτα 

μία περίληψη 300 λέξεων και το βιογραφικό σας και να συμπληρώσετε την 

φόρμα συμμετοχής στη σελίδα: http://wave.afixis.org/applications/ . Η εργασία 

μπορεί να παρουσιαστεί είτε στα αγγλικά, είτε στα ελληνικά. 

Το WAVE 2017 βρίσκεται ήδη υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ιόνιου Πανεπιστημίου και του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ επίκειται συνεργασία και με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά 
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ιδρύματα της χώρας. Θα ακολουθήσει επίσης συνεργασία με επιχειρηματικούς 

φορείς και ιδρύματα που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις προσπάθειες των 

συμμετεχόντων. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα διαρκέσουν μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2017, ενώ αν 

η εργασία σας εγκριθεί θα υπάρξει κάλεσμα για υποβολή της πλήρους 

τετρασέλιδης εργασίας. 

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής 

της εργασίας σας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

wave.afixis.org ή να επικοινωνήσετε στο wave@afixis.org.  


