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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Ε Π Ε ΙΓΟ Ν -ΙΤ^Θ Ε ϊ^Ά σ τολής: 20/01/2016 
22- 01-2016

Να διατηρηθεί μέχρι 

Βαθμός Προτεραιότητας

Μαρούσι, 20-01-2016 
Αρ. Πρωτ: 8730 / Η1

ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Πρύτανεις όλων των ΑΕΙ

Κοίν. ΥΠΕΞ,ΓΙ Δ/νση
- Α 10 & A l l  Δ/νσεις
- Ε 1 Δ/νση

ΘΕΜΑ: «5η Διάσκεψη Πρύτανεων κ-μ. Ευρωασιατικής Διάσκεψης (ASEM) και Φόρουμ 
Σπουδαστών (Πράγα, 4-8 Απριλίου 2016)».

Το Υπουργείο Εξωτερικών, Γ1 Δ/νση Ευρωπαϊκών Εξωτερικών Σχέσεων, με το υπ' αριθ. 
Α.Π: 1990, από 15.01.2016 έγγραφο του, διαβίβασε στην υπηρεσία μας ενημερωτικό υλικό 
σχετικά με την S’1 Διάσκεψη Πρυτάνεων των χωρών μελών του ASEM {Asia-Europe Meeting 
-  Συνάντηση Ασίας-Ευρώπης), μεταξύ αυτών της Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί οπήν 
Πράγα της Τσεχίας 6-8 προσεχούς Απριλίου 2016 και παράλληλο Φόρουμ Σπουδαστών, που 
θα πραγματοποιηθεί παραλλήλως με την Διάσκεψη των Πρυτάνεων, 4-7 προσεχούς 
Απριλίου 2016

Θέμα τόσο τ ης Διάσκεψης των Πρυτάνεων όσο και του Φόρου Σπουδαστών: 
«Απασχολησιρότητα; η Ασία και η Ευρώπη προετοιμάζουν τη Νέα Γενιά»("ΕπιοΙοναόίΜν: 
Asia and Europe Prepare the New Generation“i.

Η Διάσκεψη και. το Φόρουμ διοργανώνονται από το ASEF (Asia-Europe Foundation) καί το 
Πανεπιστήμιο Καρόλου της Πράγας, υπό την αιγίδα των Τσέχων υπουργών Εξωτερικών και 
Παιδείας.
Ως προς τους φοιτητές: δεκτοί για συμμετοχή είναι φοιτητές όλων των επιστημονικών 
πεδίων και όλων των βαθμιδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταξύ 18 και 30 ετών.
Το πρόγραμμα της Διάσκεψης κατανέμεται σε σύνοδο Ολομέλειας και επιμέρους Ομάδες 
Εργασίας, τα αποτελέσματα των οποίων θα λάβουν μορφή Συστάσεων (Policy 
Recommendations) και θα αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από την 6η· 
Σύνοδο Υπουργών Παιδείας των κρατών-μελών του Α5ΕΜ, η οποία θα συνελθεί στην Κορέα 
το 2017.

Τόσο για τους, Πρύτανεις όσο και για τούς σπουδαστές που θα συμμετάσχουν, είναι 
εξασφαλισμένη η διαμονή καί η διατροφή κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, ενώ υπάρχει 
επιδότηση του διεθνούς ταξιδιού τους εκ μέρους των διοργανωτών.

http://www.minedu.gov.tf
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To ASEM είναι διακυβερνητικό ανεπίσημο διεθνές βήμα, που συστάθηκε το 1996 με σκοπό 
την προώθηση του πολιτικού διαλόγου, την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, καθώς 
και την ανάδειξη κοινών κοινωνικο-πολιτισμικών στοιχείων μεταξύ χωρών της Ασίας και της 
Ευρώπης, επιδιώκοντας τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ χωρών των δύο αυτών ηπείρων. Η 
Ε.Ε. συμμετέχει στον οργανισμό ως μέλος, με μία φωνή.

Όλες οι πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τις ιστοσελίδες:

http://www.asef.orR/prOiects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-
students-forum-arcS-

http://asef.ora/imaRes/docs/ARC5%20Rectors%20Confereoce FAQ.pdf 

http://www.international-sustainable-campus-network.orR/events/event/14 

http://www.aseminfoboard.or6/members 

https://asiaeurOpefoundation.formstack.com/forms/arc5

Στις ίδιες, οι ενδιαφερόμενοι θα βρούν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και περαιτέρω 
ενημερωτικό υλικό για τη Διάσκεψη και το Φόρουμ.
Καταληκτική nuspounvict υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης απευϋείας στους διοργανωτές 
φορείς: 22 Ιανουάριου 2016.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΓΔΑ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗ

2) Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού
3) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4) . Γεν. Δ/νση Ανωτάτης Εκπ/σης-

- Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημ. Ανάπτυξης 
-Τμ. Δ' Φοιτ. Θεμάτων & Υποτροφιών

5) Γραφείο ΓΕΠΟ 
6.) Δ/νση Ε.Δ.Θ.

- Τμ. Λ. Σχέσεων & Τμ. Ε.Ε.

Εσωτερική Διανοαή

1) Γραφείο Υπουργού

http://www.asef.orR/prOiects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-
http://asef.ora/imaRes/docs/ARC5%20Rectors%20Confereoce_FAQ.pdf
http://www.aseminfoboard.or6/members
https://asiaeurOpefoundation.formstack.com/forms/arc5


21/01 2016 16:56 FAX +30 2103442365 YPEPTH
From MFA: 16 - 000l i b 2- 0υο/ ι«οπ io  w io  LL-'

THRAKIS ®  003/006

Ŵ Wk «-···: :

ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ  Ε Ε Ω ΤΕ ΡίΚ ίΙΝ  
Τ ’ Γενική Λι^θύνσή Υποθέσεων ΕΕ 

Γ ί Διεύθυνση Ευρ. Εξωτ. Σχέσεων

Αρμόδιος: Ιωάννης Π λωτός

Τηλ.: 210-3684095

Ε-nifliI: ii)?0ta6@mf«.ar
FAX: 210-3684206
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ΕΠΕΙΓΟΝ-ΙΧΡΟΘΕΣΜΙΑ: 22.01.2016
\ V }  Κ

Λ

Αθήνα, 15 Ιανουάριου 2016 
Α.Π. 1990

ΪΪΡΟΣ : Υπούργέίά Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων
-Γραφ. κ. Υπουργού 
-Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και 
Διεθνών Θεμάτων/Διεύθυνση Διεθνών 
Εκπαιδευτικών Σχέσεων ■— Ί ρ  f X  ώ /V* 
Φαξ: 210 3442476 ' ‘ ‘

v n . n . E . e ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ'

Κ Μ Ε Κ »Η ίΐίΛ : : . 3 Γ ί Α « 9 φ ο

ΚΟΙΝ . : Op: Πράγας
Πρ. χωρών αρμοδιότητος Α10&ΑΗ Δ/νσεων 
ΜΑΕΕ

ΕΔ: Υπουργείο Εξωτερικών
Διπλ. Γραφ.κ.ΑΝΥΠΒΞ
Γρ. κ. Γεν. Γραμματέως
Γρ. κ.κ. Α ' , Β'και Γ ' Γεν. Διευθυντοδν
A 10, Α 11 ,ΕΙ Διευθύνσεις

ΘΕΜ Α: «5η Διάσκεψη Πρυτάνεων κ-μ Ευρωασιατικής Διάσκεψης (ASEM ) και Φόρουμ 
Σπουδαστών(Πράγα 4-8 Απριλίου 2016)»

ΣΧΕΤ: Έγγραφό μας Α.Π. 9265/9.03.2015

Αποστέλλεται, συνημμένους, ενημερωτικό δελτίο που μας περιήλθε από Asia-Europe 
Foundation (ASEF) και το οποίο αφορά σε εν θέματι Διάσκεψη Πρυτάνεων κ-μ ASEM, καθώς και 
στο Φόρουμ Σπουδαστών, που συνέρχονται στην Πράγα, τις ως άνω ημερομηνίες.

Όπως θα παρατηρήσετε από επισυναπτόμενο ενημερωτικό δελτίο, η Διάσκεψη των 
Πρυτάνεων και το Φόρουμ των Σπουδαστών συνιστούν επίσημους εταίρους στο Διάλογο που 

""διεξάγεται Εντός του πλαισίου τωνΈΕυναντησεοιν Υπουργών Παιδείας του ASEM. Έχουν δε 
.-συμβάλει ουσιώδους στην επεξεργασία προτάσεων και αναζήτηση λύσεων επί εκπαιδευτικού 

χαρακτήρα θεμάτων, που ενδιαφέρουν και τα την ευρωπαϊκή και την ασιατική ήπειρο.

Εν θέματι Διάσκεψη φέρει τον τίτλο: «Employability: Asia and Europe Prepare the New 
Generation», προσλαμβάνει δε ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του αυξανόμενου αριθμού ανέργων ή 
υποαπασχολούμενων νέων τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη. Η Διάσκεψη των Πρυτάνεων θα 
λάβει χώρα το διάστημα 6-8 Απριλίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Charles της Πράγας. Το πρόγραμμα 
αυτής κατανέμεται ττε''Έτυνοδό Ολομέλειας, καθώς καί επίμέρους Ομάδες Εργασίας, τα 
αποτελέσματα των οποίων θα προσλάβουν τη μορφή Συστάσεων («Policy Recommendations») και

ΛΣ 1990
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Σελίδα 1 από 2
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Κατά την πρώτη Σϋνοδο Ολομέλειας, οι συμμετέχσντες του, Φόρουμ των Σπουδαστών (4+7 
. Απριλίου 20.16), θα έχουν τη δυνατότητα να, παρακολουθήσουν τις, παρεμβάσεις των 

διακεκριμένων ομιλητών τιις Διάσκεψης των Πρύτανεων, καθώς επίσης και να παρουσιάσουν τϊς 
από μέρους τους Συστάσεις, που θα έχουν εκπονηθεί με το πέρας των .εργασιών του Students 
Forum/ ■ ; / · · ' ·· ' ·'

πανεπιστη μιακων
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, έχει οριστεί r\ Μ2ϊ%νοναοίού&ϋ16.

.... . ' '■. ■ - 
2. Από ττλευράς μας, θεωρούμε σκόπιμη την εκπροσώπηση τιις χώρας. μάςιψε/έν θέράτι

Διάσκεψη, .καθόσον θα δοθεί η 'ευκαιρία αφενός, γνωστοποίησης τύχόν πρωτοβουλιών μας'ϋπν- · 
θεμάτων εκπαιδευτικής παρασχεθεί η/δυνατότητα πρόσκτησης κμπέιριών
από λοιπές ευρωπαϊκές και ασιατικές χώρες.

/,";.· Παρακαλόύμε για τις ενέργειές ρας.

Συν.Σελ: (10) 
/ΙΠ

• :

.

Σελίδα 2 από 2
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The 1M ASEMiRectors’ Conference (ARC; 
to the ASEM education Ministers' Meefii

RS C O N F E R E N C E

[took place in 2QQ8 in response 
/ASEM ME) launched in the

sarne ̂ ar/Stfhceithfen, ARC has been h 
alternatively.

The ASEM Rectors' Conference and Stu
as an Official Dialogue Partner of the AS 
initial commitments to the Global Action 
Sustainable. Development (ESD),. which i 
Nations Decade of ESD (2005-2014). It 
scale inter-regional projects that aims to

As a high-level platform for inter-regiona 
have brought together hundreds of Asia»} 
for solution-oriented discussions on erne 
concerning both regions.

The 5^ ASEM Rectors' Conference an d i 
place on 4-8 April 2016 at Charles Univc 
Republic. The Rectors' Conference and 
the topic of "Employability: Asia and Eun 
With increased numbers of unemployed 
employability is a topic on the mind of pi 
researchers, businesses and young peo 
Increased demands from the labour ma 
empioyment ariynibre. Cooperation betv\ 
can providestudents^ With the necessa 
skills and competences, and help them 
rharket.T :/ν^·Τ:ΐν;Τ^Λ:;'·:·' y :

biennially in Asia and Europe

jrits' Forum (ARC) is recognised 
' ME. ARC is also one of the 

programme on Education for 
the successor to the United 
ijone of the few existing large- 
idvance ESD-related policies.

fialogue, the past editions of ARC 
and European university leaders 
ring higher education issues

udents’ Forum (ARC5) will take 
ity in Prague, the Czech 

ilidents’ Forum will evolve around 
>e Prepare the New Generation". 

|pd underemployed youth,
;cy makers, educators, 
i across Asia and Europe. Due to 

It,,a  degree does not guarantee 
universities and businesses 

ijexible, Innovative and specialist 
’Her prepare for the labour

PARTICIPANTS ARCS Students· Forum will gather partrci
countries selected through an Open CaJij 
process will ensure a geographical and 
diversity of participants from various fief] 
relevant experiences.

pints from all ASEM member 
f ie  Open Cali and selection 
Under balance as well as a 
r academic disciplines and other

More than 150 Rectors of renowned unifersities, business leaders, 
industry representatives and representatives from governments,
international and non-governmental orgf 
countries will, attend the ARC5 Rectors'

lisations from all ASEM member 
inference.

δ"1 ASEM Rectors’ Conference and Students' Forum (ARC5) 
Project Overview 
As at lO-Dec-2015

4-8 April 2016

®  005/006
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PROGRAMME ARCS consists of 2 core programme eiei fents: 1

OBJECTIVES

1. ARC5 Students’ Forum. . -/
The ARCS Students' Fd/li;m wifi take-pia 
includes plenary and wod<ihg gro u p se^| 
knowledge workshops.The sfUdehtSrwf?! 
Reeommendarions, which will befhandec 
the. ASEM Minister of EtiBC.aiipn at. the 1

rdn 4+7 April 202p6. The Forum 
as well a s'skills and 

pihtiy develop Policy 
tJlpvef to the ARCS Rectors and 

ί,Ε'Μ Μ E6T n Kdr.ea id 20 :l 7. v

Tό ensu reOlose Iin kages Detween thfe R 
Students’ Forum, four RectCrs:yWll attei|

Additional elements.;of-the ARC5 StUdeh

Online Surrey; Through-the GpemGaU. a 
student^’ perspectives on eiHiployadHit^l 
partnerships and a:ppllpa;ntsyOxperien<ii 
presented at the Conference andshare:

Online Preparatory Phase: .Selected part 
preparatory phase which precedes the A 
preparation and understand ing of the se

2. ARC5 Rectors’ Conference 7.
: The ARG5 Rectors’ Conference will take 
Rectors' Conference also ineiudes 'piena 
wefl.as provide for netwo'rkingWppoftuni 
businesses through unconventional con 
Policy Recdr^rnendations developed by 1 
the ASEM Ministers of Education at the/

tors’ Conference,and'-the

fForum:
i }J ‘ , . r- ·; V*··. ;

fBpnl fne su rveyis: conducted on V 
| |llls, univefsityTiusirress

The araline sur.vey results will be 
we.

iifiliyi

pants will join an online 
C5 Students’ Forum for in-dep#i 

jbcted topic.' "

During the Open ing: Ceremdpy and'thefi 
Rectors’ Conference, the ARC5 Students 
to not only learnTroih. highly acknowledi
Policy Recommendations developed dur ®^Th;e ARCS Students’ FoHtfn. 
FourstUdent partoipants will, participate proughdut the. rest bf the 
programme of the ARCS Rectors’ Corjfe

ace on 6-8:Apri i 2 p i6 . The 
and working group .sessions, as 

between rectors, students and , 
jpts such as a human library. The 

e Rectors will oe handedmvertoi 
1EM MEp in .Korea m 2017.

it.Pienary Session ofthe ARGB · 
Forum participants will·benhyited 

speakors, hut also present the ·
. $

roe.

ARCS aihrtbto:

y. n

Develop and contribute;with-2 sets* Γ Policy Recommendations 
developed from the Rectors as we% !;.tbe. Students to the-6 th:-ASEM 
Education Ministers' 'Meeting iASEM Τ£6 ) ( 2017. Korea)

, Propose and rmolenient-ASEM persf j fetives on higher education's , 
< responsibilities in advancing socio-ej [nomic development 

Promote ASEM education qooperattej Um ong civil society 
stakeholders and reiiffhrce their role n the official ASEM Eduqation 

; Process, . \ ' , j
Strengthen the dialogue among A$E |education: stakeholders by 
creating linkages between university I, the business and industry 
sector, governments-and focal comιΐ jnities 
Stimulate partnerships among unive jities across,ASEM countfrbs: ’

5Λ ASEM gefctorsl COrtference .ailtj 9<ud&ms' Fofuiri (ARCS) | 4 0  / ^ ig O ie
• Overview ·"· ... . :.. .· ...... ...... ...Λ·’ ··:·;··.·:·■'·+··.· :
As at iP C « '2 0 iS  - · ·  ·· .............  ..... - ·"  .....  ..... , r


