
Ανακοίνωση 
  

 World Academic Venture (WAVE) 2019 
  

Είσαι προπτυχιακός φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας ;  
Σπουδάζεις σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ;  
Αν ναι, τότε το μοναδικό διεπιστημονικό συνέδριο στην Ελλάδα σε περιμένει! Έλα κι εσύ              
να συνεργαστείς με επιστήμονες και ερευνητές αποκτώντας ουσιώδεις δεξιότητες μέσα          
από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων! 
 
Ο Afixis διοργανώνει για 3η συνεχή χρονιά το WAVE, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις              
4-7 Απριλίου 2019 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (κτήριο Μ2). 
 
Για πρώτη φορά το συνέδριο χωρίζεται σε δύο φάσεις: 
To WAVE Conference που δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να ασχοληθούν με την             
έρευνα και να παρουσιάσουν τις ακαδημαϊκές εργασίες τους μπροστά σε ένα ευρύ κοινό             
που αποτελείται από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιχειρηματίες και πολιτειακούς φορείς. 
Το WAVE Competition που αποτελεί έναν πρωτοποριακό διαγωνισμό επίλυσης         
προβλημάτων (problem-solving) για φοιτητές. 
Το κοινό θέμα του WAVE 2019 είναι: «Shaping the Future». 
 
Γιατί να έρθεις; 
Για να αποκτήσεις την εμπειρία ενός ακαδημαϊκού συνεδρίου ή/και ενός διαγωνισμού           
επίλυσης προβλημάτων. 
Για να λάβεις το υλικό που θα σε καθοδηγήσει στη συγγραφή μιας επιστημονικής             
εργασίας αλλά και στον αποτελεσματικό τρόπο παρουσίασης της. 
Για να δημοσιεύσεις την εργασία σου στο Επιστημονικό Περιοδικό (Scientific Journal)           
του συνεδρίου. 
Για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σου στην διεξαγωγή έρευνας, επίλυση προβλημάτων,           
επιχειρηματική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, κριτική ικανότητα, ανάλυση         
επιχειρήματος, αποτελεσματική παρουσίαση εργασίας. 
  
Για να δηλώσεις συμμετοχή στο WAVE Conference θα πρέπει να καταθέσεις το            
βιογραφικό σου (CV) καθώς και μία περίληψη 300 λέξεων (Abstract) της εργασίας και             
να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου:          
http://wave.afixis.org/wave/register/ 
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Για να δηλώσεις συμμετοχή στο WAVE Competition θα πρέπει να καταθέσεις το            
βιογραφικό σου και να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα           
του συνεδρίου: http://wave.afixis.org/wave/register/ 
Οι ομιλητές και τα βραβεία θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου:            
http://wave.afixis.org/  
 
Το WAVE 2019 έχει ήδη τεθεί υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου            
Θεσσαλονίκης καθώς και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως του Πανεπιστημίου         
Κρήτης κ.α. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την σελίδα μας http://wave.afixis.org/ ή         
επικοινωνήσετε μαζί μας στο wave@afixis.org 
 

http://wave.afixis.org/wave/register/
http://wave.afixis.org/wave/register/
http://wave.afixis.org/
http://wave.afixis.org/
http://wave.afixis.org/
http://wave.afixis.org/
http://wave.afixis.org/

