
 

 

Το European Career Fair του ΜΙΤ, το μεγαλύτερο Career Fair στις Η.Π.Α. με επίκεντρο την ευρωπαϊκή 
αγορά, απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και νέους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή 
να συνεχίσουν τις σπουδές ή το ερευνητικό τους έργο στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 
προέρχεται από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το MIT, το Harvard και το Boston University. Η 
διοργάνωση είναι ανοιχτή τόσο σε εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και σε μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα και οργανισμούς όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. 
 
 

Η Διοργάνωση  Παροχές για τους Συμμετέχοντες 

• Πρώτη διεξαγωγή το 1997 

• 100+ εταιρείες και οργανισμοί, όπως: 

o Airbus, ABB, Bayer, Daimler, European 

Research Council, ETH Zurich, EPFL, TU 

Munchen, VU Amsterdam κ.α. 

• 2000+ υποψήφιοι υψηλής κατάρτισης 

• Διεξαγωγή συνεντεύξεων κατά την διάρκεια της 

διοργάνωσης 

• Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

•  • Εκθεσιακό περίπτερο  

• Ηλεκτρονική πρόσβαση στα βιογραφικά 

σημειώματα των υποψηφίων 

• Δισέλιδη αναφορά στο επίσημο ενημερωτικό 

φυλλάδιο της διοργάνωσης 

• Πρόσβαση σε χώρο συνεντεύξεων 

• Προνομιακές τιμές σε κατάλυμα της περιοχής 

• Δυνατότητα διεξαγωγής ειδικότερων 

παρουσίασεων 

Βασικές Λεπτομέρειες  Προφίλ Υποψηφίων 

• Τοποθεσία: MIT Campus, Cambridge, MA, USA 
 
• Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 

o 21-24 Φεβρουαρίου 

o Παρασκευή 21/2 – Δεξίωση υποδοχής 

o Σάββατο 22/2 – Έναρξη διοργάνωσης & 

παρουσιάσεις συμμετεχόντων 

o Κυριακή 23/2 και Δευτέρα 24/2 – Συνεντεύξεις 

και παράλληλες εκδηλώσεις 

 
• Κόστος Συμμετοχής: 

o Μη κερδοσκοπικά ιδρύματα: 1.530$ 

o Εταιρείες: 3.600$ 

o Νεοφυείς Επιχειρήσεις (σε ειδικό χώρο, 

χωρίς περίπτερο): 450$ 

 

H προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων συμμετοχής 

λήγει την 1η Φεβρουαρίου. 

•  • Επιστημονικοί Κλάδοι:  

o Επιστήμες Μηχανικών και Τεχνολογίας, 

Θετικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων 

και Οικονομικά. 

 
• Συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων από:  

o MIT, Harvard και άλλα κορυφαία, διεθνή 

πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

 
• Τίτλοι Σπουδών: 

o PhD, Master’s, MBA, MD, και Bachelor’s. 

 
• Θέσεις Εργασίας: 

o Θέσεις μόνιμης απασχόλησης σε επιχειρήσεις 

και μελών ΔΕΠ, πρακτική άσκηση, 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή 

έρευνας. 

 
 

Email επικοινωνίας: proedreio@mit.edu 
Website εγγραφών: https://euro-career.mit.edu 
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