Η AIESEC είλαη ν κεγαιύηεξνο παγθόζκηνο θνηηεηηθόο νξγαληζκόο, κε θνκκαηηθόο, αλεμάξηεηνο, κε
θεξδνζθνπηθόο, εζεινληηθόο απνηεινύκελνο θαη δηνηθνύκελνο απνθιεηζηηθά από θνηηεηέο. Τα κέιε ηεο AIESEC
δνπλ κηα ολοκληπωμένη εμπειπία ανάπηςξηρ, πνπ απνηειείηαη από ζςμμεηοσή ζε ομάδερ, αλάιεςε ηγεηικών
θέζεων εληόο ηνπ νξγαληζκνύ, ππακηική άζκηζη ζηο εξωηεπικό θαη διεθνέρ μαθηζιακό πεπιβάλλον. Ιδξύζεθε ην
1948, ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη από ην 1956 θαη ζην Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ από ην 1984.
Δίκτσο
Βξίζθεηαη ζε 5 επείξνπο θαη 113 ρώξεο, ζε πεξίπνπ 1100 παλεπηζηήκηα κε πεξηζζόηεξα από 30.000 κέιε.



Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ



Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο



Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ



Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο



Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο



Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ



Παλεπηζηήκην Πάηξαο
Δραστηριότητα
Η AIESEC πξνζθέξεη κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία αλάπηπμεο, κέζσ ηεο δηεζλνύο πξαθηηθήο άζθεζεο πνπ
παξέρεη ζε θνηηεηέο θάζε έηνπο θαη πξόζθαηα πηπρηνύρνπο πνπ κπνξνύλ λα δήζνπλ θαη λα εξγαζηνύλ ζε 113
ρώξεο ην δηθηύνπ ηεο, γηα ρξνληθό δηάζηεκα από 1,5 κήλα έσο 1 ρξόλν.
Τη θεξδίδεη θαλείο κε ηε ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα Γηεζλνύο Πξαθηηθήο Άζθεζεο;



Γλσξηκία κε ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θνπιηνύξα ηνλ ηξόπν δσήο κηαο ρώξαο



Δπαθή κε αλζξώπνπο από δηαθνξεηηθέο ρώξεο



Σπλεξγαζία κε αλζξώπνπο κε δηαθνξεηηθή λννηξνπία



Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθώλ γλώζεσλ

Τα Μέλη της AIESEC
Όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο ηεο AIESEC δηνξγαλώλνληαη από ηα κέιε ηεο , ηα νπνία δνπιεύνπλ νκαδηθά γηα λα
δώζνπλ ηε δπλαηόηεηα ζε θνηηεηέο λα δήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εκπεηξία αλάπηπμεο κέζα από ζπκκεηνρή ζε
νκάδεο, εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη ζην πξόγξακκα δηεζλνύο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Μέιε ηεο AIESEC κπνξνύλ λα γίλνπλ θνηηεηέο ηνπ παλεπηζηήκηνπ αθόκα θαη από ην πξώην έηνο ζπνπδώλ ,
απόθνηηε έσο 2 ρξόληα θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ δελ μεπεξλνύλ ην 30ό έηνο.
Μέζα από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηα κέιε ηεο AIESEC θεξδίδνπλ:



Γλσξηκία κε ηνπο λένπο από 113 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν



Απαζρόιεζε κέζα ζηα πιαίζηα κηαο νκάδαο κε θνηλνύο ζηόρνπο θαη εκπεηξίεο



Αλάπηπμε εγεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κέζσ ησλ επθαηξηώλ πνπ πξνζθέξνληαη

Είπαν για μας ...
“The UNESCO-AIESEC partnership is a most fruitful one in every respect and will continue to flourish. On this
important occasion, I congratulate AIESEC in its dynamism as an organization dedicated to the goals of human

development, peace, justice, freedom, solidarity and equality of opportunity for all, in particular for young people
who are the future of each and every nation”
Fredrico Mayor Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο UNESCO

§ “AIESEC is one of the most efficient and productive efforts to create better mutual understanding among
people of the world and to train better future leaders”
Robert Kennedy

Πώο κπνξώ λα γίλσ κέινο ηεο AIESEC ή λα κάζσ πεξηζζόηεξα γηα ην Πξόγξακκα Γηεζλνύο Πξαθηηθήο
Άζθεζεο;
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