
Ανακοίνωση
Την Πέμπτη 11 και ώρα 10:00 στο Μιλάνο,  University of  Biccoca  πραγματοποιήθηκε η
έναρξη  του  μεταπτυχιακού  προγράμματος  με  τίτλο:  “SMARTUP:  International master
programme in Entrepreneurship”.  SMARTUP:  International  master  programme  in
Entrepreneurship είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα του Έργου Erasmus + "SMARTUP:
Master Start και Advanced Reflective Tools από την University & Partner". 

Το SMARTUP προσφέρει  χρήσιμη  υποστήριξη  για  να  αντιμετωπιστούν  προκλήσεις  που
υπάρχουν  στην  επιχειρηματική  διαδικασία,  προσφέροντας  offline  και  απευθείας  σύνδεση
εργαλεία για να βοηθήσουν τους μαθητές/επιχειρηματίες στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης
των επιχειρήσεων τους: από τη δημιουργία της ιδέας τους έως και την χρηματοδότηση της.
Θα αποτελέσει ένα έξυπνο ανοιχτό χώρο που θα βοηθήσει τους μελλοντικούς επιχειρηματίες
να μοιραστούν τη γνώση και την τεχνογνωσία, να δεχτούν τεχνάσματα και συμβουλές, έτσι
ώστε να αντιμετωπίσουν την πρόκληση εκκίνησης της επιχειρηματικής τους ιδέα. 

Το  SMARTUP ενσωματώνει  τις  συνεισφορές  των  ακαδημαϊκών  ιδρυμάτων  και  των
επιχειρηματικών  οργανώσεων  μέσω  νέων  μεθοδολογικών  προσεγγίσεων,  προκειμένου  να
παράγει  2  βασικά  αποτελέσματα:  ένα  πρωτοποριακό  Μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  για  την
επιχειρηματικότητα  και  μια  περιεκτική  δικτυακή  πύλη  για  φοιτητές  και  αρχάριους  που
επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους γνώσεις και νοοτροπίες. Στόχος του έργου
είναι  η  ανάπτυξη  καινοτόμων  εργαλείων  εκκίνησης  βασικών  και  προχωρημένων
προβλημάτων μέσω της συνεργασίας, βασισμένης στην ιδέα ότι οι σπουδαστές χρειάζονται
επιχειρηματικές ικανότητες για να πετύχουν. Το πρόγραμμα SMARTUP είναι το αποτέλεσμα
μιας  προσπάθειας  συνεργασίας  μεταξύ  ιδρυμάτων  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  (CRISP-
University of Milano-Bicocca, Department of Economics, University
of  Thessaly,  FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H.  (FHJ),  Haaga-
Helia University of applied sciences Finland, Stanford University),
εταιρειών, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Crowdfunding και  επιχειρηματικών ιδρυμάτων από 9
χώρες της ΕE. 

Στο Μεταπτυχιακό συμμετέχουν 57 φοιτητές  από όλο τον κόσμο, 9 εκ των οποίων είναι
Έλληνες. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.smartupeurope.eu/
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