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Τί είναι το WAVE;

Το World Academic Venture (WAVE) αποτελεί ένα
επιστημονικό συνέδριο που περιλαμβάνει έναν
πρωτοποριακό διαγωνισμό επίλυσης προβλημάτων
(problem-solving).

Το WAVE απευθύνεται σε φοιτητές όλων των βαθμίδων και των
επιστημονικών πεδίων, πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Δίνει την ευκαιρία στους νέους επιστήμονες και ερευνητές να
συνεργαστούν και να καινοτομήσουν αποκτώντας ουσιώδεις δεξιότητες
μέσα από ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, ετοιμάζοντας τους για
μελλοντικές ακαδημαϊκές και μη καριέρες.

Πού βασίζεται;
Το WAVE στηρίζεται σε τρεις μεγάλους πυλώνες, οι οποίοι είναι:

Έρευνα
Μέσα από την πρωτοποριακή διαδικασία εκμάθησης που διαθέτει το WAVE,
οι φοιτητές μαθαίνουν να προετοιμάζουν μία ακαδημαϊκή εργασία και να την
παρουσιάζουν με σαφήνεια μπροστά σε ένα ευρύ επιστημονικό κοινό.

Διασύνδεση
Στο WAVE γίνεται διασύνδεση των συμμετεχόντων με μεγάλες επιχειρήσεις
και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς παρουσιάζουν
τις εργασίες τους σε εκπροσώπους αυτών, ενώ ταυτόχρονα και ο «Afixis»
προωθεί τις καλύτερες εργασίες στους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ανάπτυξη της Πλάγιας Σκέψης (Lateral Thinking)
Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό problem-solving, οι φοιτητές
καλούνται να συνεργαστούν, να σκεφτούν δημιουργικά, με έμπνευση,
φαντασία και ευρηματικότητα, αναπτύσσοντας την ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων και στοχεύοντας στην καινοτομία.
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Αναδρομή
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Το WAVE πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2016,
στη Θεσσαλονίκη, υπό την ονομασία «World Academic Expo».
Τον Νοέμβριο του 2017, το συνέδριο διεξήχθει για δεύτερη φορά στη
Θεσσαλονίκη.
Στις δύο αυτές διοργανώσεις το συνέδριο αποτελούταν από
○ τις παρουσιάσεις ερευνητικών ακαδημαϊκών εργασιών,
○ σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων, σεμιναρίων και τέλος, από
○ την Έκθεση όπου δινόταν η ευκαιρία σε επιστημονικές ομάδες
φοιτητών από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να
παρουσιάσουν το έργο, τους στόχους και τα επιτεύγματα τους.
Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Πανεπιστημίου
Πατρών του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων ιδρυμάτων της
χώρας.
Επίσης, εξασφάλισε την συμμετοχή και συνολικά ακαδημαϊκή εποπτεία
ομάδας καθηγητών από τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα
της Θεσσαλονίκης.
Με περισσότερους από 300 φοιτητές και φοιτητικές ομάδες από
διάφορα επιστημονικά πεδία να συμμετέχουν στις παρουσιάσεις, τα
εργαστήρια και σεμινάρια και την Έκθεση του συνεδρίου και να
συνεργάζονται με επιτυχημένους επιχειρηματίες και έμπειρους
καθηγητές πανεπιστημίων, το WAVE αποτέλεσε ένα πρότυπο
διαδραστικό ακαδημαϊκό συνέδριο.

Για πρώτη φορά το συνέδριο χωρίζεται σε δύο φάσεις:

WAVE Conference → παρουσιάσεις επιστημονικών εργασιών

WAVE 2019
WAVE Competition → πρωτοποριακός διαγωνισμός επίλυσης
προβλημάτων (problem-solving)

WAVE Conference
To WAVE Conference 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.

Σκοπός του WAVE Conference είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με την
ερευνητική διαδικασία, να τους δώσει την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις
γνώσεις και τις ικανότητές τους και να τους διασυνδέσει με την αγορά
εργασίας.

Πέμπτη 4 έως Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κτήριο Μ2, Αίθουσα CR1

WAVE Conference
➔

Οι συμμετέχοντες στο WAVE Conference μπορούν να εξερευνήσουν οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο
επιθυμούν, είτε προετοιμάζοντας μία νέα εργασία, είτε παρουσιάζοντας μία παλαιότερη εργασία τους, την
οποία επιθυμούν να βελτιώσουν ή απλώς να επικοινωνήσουν μέσω του συνεδρίου, εφόσον υπάγεται στο
κοινό θέμα του WAVE.

➔

Η εργασία μπορεί να είναι προϊόν ατομικής ή συλλογικής προσπάθειας, και μπορεί να έχει μια από τις
εξής μορφές: θεωρητικό άρθρο, εμπειρική μελέτη, βιβλιογραφική ανασκόπηση ή σύνοψη ενός project.

➔

Οι εισηγήσεις των εργασιών θα γίνονται στα ελληνικά ή αγγλικά, ανάλογα με την επιλογή του ομιλητή.

➔

Όλοι οι συμμετέχοντες του WAVE Conference θα λάβουν υλικό που θα τους καθοδηγήσει να αναπτύξουν
τις αναλυτικές και επικοινωνιακές τους ικανότητες, και εν τέλει να εκπονήσουν υψηλής ποιότητας έρευνα
την οποία θα παρουσιάσουν με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό.

➔

Η αξιολόγηση των εργασιών (WAVE Papers) θα γίνεται από καθηγητή πανεπιστημίου ή διδακτορικό
φοιτητή ο οποίος ανήκει στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο που άπτεται η εργασία.

➔

Οι εργασίες όσων το επιθυμούν, θα δημοσιευτούν αρχικά στην ιστοσελίδα του WAVE, σε κοινό repository,
και στη συνέχεια στα θεματικά WAVE Journals που θα δημιουργηθούν γι αυτόν τον σκοπό.
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WAVE Competition
Το WAVE Competition αποτελεί έναν πρωτοποριακό διαγωνισμό
επίλυσης προβλημάτων (problem-solving) για φοιτητές. Το WAVE
Competition 2019 θα έχει ένα γενικό θέμα βάσει του οποίου οι
συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα πρέπει να αναπτύξουν:
● Ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), να δώσουν δηλαδή
λύση σε ένα πρόβλημα με την δημιουργία μιας κερδοφόρας νεοφυούς
επιχείρησης (startup company).

ή
● Ένα πλάνο που θα περιέχει τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί λύση
σε ένα υπάρχον πρόβλημα, χωρίς απαραίτητα να είναι ένα
εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία.

Σάββατο 6 έως Κυριακή 7 Απριλίου 2019
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης,
Κτήριο Μ2, Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ

WAVE Competition
➔

Με στόχο οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν τις καλύτερες, κατά το δυνατό, δεξιότητες, το WAVE 2019 θα
αποτελείται από ένα σύνολο διαφορετικών ενοτήτων:
◆
◆
◆
◆

Μία γενική ομιλία για το problem solving (στάδια και τεχνικές επίλυσης ενός προβλήματος κ.ά.)
Άμεσες συνεντεύξεις με επιτυχημένους επιχειρηματίες
Συζήτηση πάνω στην πολιτική των επιχειρήσεων προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα το
επιχειρηματικό οικοσύστημα
Συνεδρίες προετοιμασίας (θα αφορούν την προετοιμασία για την τελική παρουσίαση)

➔

Mentors: Άτομα/experts ανά ακαδημαϊκό κλάδο (επαγγελματίες, επιχειρηματίες, καθηγητές πανεπιστημίου)
θα παρευρεθούν κατά την διάρκεια του WAVE Competition, ώστε να προσφέρουν τεχνικά, και όχι μόνο,
inputs τα οποία θα βοηθήσουν στην ολοκλήρωση των projects

➔

Τελική Παρουσίαση: Την τελευταία μέρα, κάθε ομάδα θα παρουσιάσει το project της στην κριτική
επιτροπή η οποία θα αναδείξει τις καλύτερες ομάδες του WAVE Competition.

➔

Η γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός problem solving θα είναι η αγγλική.
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Στόχοι
➔

Άμεση επαφή φοιτητών και ερευνητών με τη λειτουργία ενός ακαδημαϊκού
συνεδρίου και ενός πρωτοποριακού διαγωνισμού επίλυσης προβλημάτων.

➔

Αναβάθμιση και προσφορά εμπλουτισμένου εκπαιδευτικού υλικού για την
εκμάθηση του τρόπου υλοποίησης μίας επιστημονικής εργασίας, στην
ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο
από τους συμμετέχοντες, όσο και γενικότερα από την ακαδημαϊκή κοινότητα
παγκοσμίως.

➔

Επένδυση στη σύνδεση των συμμετεχόντων με την αγορά εργασίας,
μέσω της σύστασης δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών και φορέων.

➔

Δημιουργία Επιστημονικού Περιοδικού (Scientific Journal) με το σύνολο
των εργασιών που έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο, αποσκοπώντας στη
δημιουργία καταρτισμένου υλικού για τους ενδιαφερόμενους.

➔

Ανάπτυξη δεξιοτήτων των συμμετεχόντων : διεξαγωγή έρευνας, επίλυση
προβλημάτων, επιχειρηματική σκέψη, ομαδικό πνεύμα και
συνεργασία, κριτική ικανότητα, ανάλυση επιχειρήματος,
αποτελεσματική παρουσίαση εργασίας.

Επικοινωνία

Νικόλαος Ιπλικτσόγλου
Υπεύθυνος Διοργάνωσης | World Academic Venture 2019
Email: nikosiplik@afixis.org
Τηλ.: (+30) 697 875 6327

afixis.org
bcg.com

