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ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΉ & ΔΙΟΙΚΗΗ

Εηζεγεηήο: Μηραήι Λνιίδεο



Σν ζπκβ.γξαθείν «Μηταήι Λοιίδες» παξέρεη ππεξεζίεο ζε    projects:

• CQI  ( Continuous Quality Improvements),

• Total Productivity process Management ( TPpM),

• ρεδηαζκνύ & πινπνίεζεο  ζπζη.δηνίθεζεο 

• Μειέηεο, ζρεδηαζκνύ, έξγωλ νιηθήο πνηόηεηαο, βειηίωζεο παξαγωγηθόηεηαο,

• Ιnterim management,

• Lean organization mapping and implementation

Σσλεργαδόκελες εηαηρείες

Το «ΝΟRΙΑΚΙ ΚΑΝΟ laboratories» είλαη Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην εμεηδηθεπκέλν:

• ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκωλ πξνϊόληωλ γλώζεο θαη ηερλνινγίαο ζε ζπζηήκαηα, 

κεζόδνπο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο δηνηθεηηθώλ θαη δηαθόξωλ ιεηηνπξγηώλ θάζε 

κνξθήο νξγαληζκνύ. 

• ζηελ δεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη δηάρπζε νξγαλωζηαθήο γλώζεο (γλωζηηθό 

ελεξγεηηθό) ζε νξγαληζκνύο & επηρεηξήζεηο. 

Σν Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην έρεη γξαθεία- βάζε ζηε Θεζζαινλίθε αιιά 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε όιε ηελ Ειιάδα θαη ην εμωηεξηθό. 

……

Τη θάλοσκε

Σηης  οποίες….



ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΑ
ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΝΣΑΙ 

ΑΝΑΓΚΕ
ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

1.TECHNOLOGY PUSH

ΤΠΑΡΥΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

2.MARKET PULL

ΟΡΓΑΝΙΜΟ  ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ

2 Γρόκοη κεηαθοράς ηετλοιογίας γλώζες



PROGRAMME  “ START THE JOURNEY “ 

industry&university link

Στόχος   “5  ικανοποιημένοι εμπλεκόμενοι”

Παλεπηζηήκηο
Οργαληζκός

professional  readiness,  

personal development and 

career orientation

Βαζηθός πσιώλας

Δηπιωκαηηθή εξγαζία  θνηηεηή Πνιπηερληθήο ζρνιήο Μ.Π.Δ

Φοηηεηής

Δπηβιέπωλ

Παξαγωγηθέο, 

εμαγωγηθέο κνλάδεο

……



PROGRAMME  “ START THE JOURNEY “ ί&u link

8 Βασικοί παράμετροι στο πρόγραμμα

1.εκαληηθό βήκα ζην μεθίλεκα θαξηέξαο ηνπ απνθνίηνπ Μ.Π.Δ.

2. Κεξδίδεη εκπεηξίεο από γλωξηκίεο παξαγωγηθώλ δηαδηθαζηώλ αλζξώπωλ θιπ 

3.Hands on ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία

4. Δηαιεπθάλεη θάπνηα ζέκαηα πνπ πίζηεπα όηη ήηαλ δηαθνξεηηθά (ζεωξία)

5. Ξεθαζαξίδεη ην roadmap γηα πηζαλό κεηαπηπρηαθό

6. Αλνίγεη ηελ πόξηα γηα πηζαλή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία όπνπ πινπνηείηαη ηε 

δηπιωκαηηθή εξγαζία

7. Αλνίγεη ηελ πόξηα γηα πηζαλή ζπλεξγαζία ηνπ επηβιέπνληνο θαη ηεο ζεκαηνινγίαο 

ηνπ γηα επηρνξεγνύκελα projects. 

8. πκβάιεη ζηελ «έιηθα δηαξθνύο ζπλεξγαζίαο», θύξνο, όλοκα ζτοιής



PROGRAMME  “ START THE JOURNEY “ ί&u link

6  θέματα διαδικαστικά 

1. Καλόλεο δηαρείξηζεο έξγνπ, ζηόρνη, ρξνληθνί πεξηνξηζκνί, ηδηαηηεξόηεηεο

2. Θέκα από όινπο απνδεθηό,  ζπκβαηό ρξνληθά θαη ηερλνινγηθά

3. Καλόλεο γηα ηα Ι.P.θαη value added ζηελ επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα ηελ 

εθκεηαιιεπηεί πεξαηηέξω

4. Καλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη επηθνηλωλίαο γηα ηα ελδηαθεξόκελα κέξε

5. Θέκαηα Τ & Αζθάιεηαο on site visits

6. Eρεκύζεηα θαη  αμηνπηζηία ζηε ξνή πιεξνθνξηώλ 

Προηάζεης γηα ζεζκηθή οργάλωζε  παρόκοηοσ προγράκκαηος

1. πζηεκηθή επηινγή ζπκβνύιωλ & εηαηξεηώλ

2. Δηαθάλεηα ζηελ επηινγή ηωλ εηαίξωλ

3. Ηιεθηξνληθή δηαρείξηζε αλαδήηεζε γηα ζύδεπμε ηεο δηπιωκαηηθήο κε 

εηαηξεία(push & pull)



Σας εσταρηζηώ


