FNS (Food @ Nutrition Science) International Alumni of Lemnos (FIAL) CLUB
(The most dynamic Food & Nutrition International CLUB)
ΣΚΟΠΟΣ:
Η αλληλοϋποστήριξη, δικτύωση, συνεργασία, και άμεση επικοινωνία των μελών του CLUB με σκοπό την
εξασφάλιση του βέλτιστου μέλλοντος, και επαγγελματικής σταδιοδρομίας όλων ανεξαιρέτως των μελών του.
Το CLUB σχεδιάζεται στα πρότυπα παρόμοιων alumni clubs πανεπιστημίων παγκόσμιας εμβέλειας, αλλά και
ομάδων στελεχών με κάποια κοινή ρίζα προέλευσης.
ΜΕΛΗ:
Μέλη του FIAL CLUB αποτελούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης τροφίμων &
Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου της Λήμνου που βρίσκονται στο εξωτερικό ή έχουν βρεθεί στο
εξωτερικό για μεγαλύτερο των 6 μηνών διάστημα.
Διάρκεια μέλους: ες αεί
ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Η λειτουργία του FIAL CLUB βασίζεται στην επικοινωνία, και συνεννόηση των μελών μεταξύ των (είτε
ατομικά είτε ομαδικά). Για τον καλύτερο συντονισμό λειτουργίας:
1. Υπάρχει μία λίστα (με ακριβή στοιχεία) των μελών, που ενημερώνεται συνεχώς, είναι στην διάθεση
των μελών και αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας
2. Υπάρχει ένας συντονιστής ο οποίος συντονίζει κοινές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και δέχεται
τυχόν αιτήματα νέων μελών, αλλά και αποφοίτων / φοιτητών του ΤΕΤΔ που θέλουν να βρεθούν στο
εξωτερικό
Θητεία συντονιστή: διετής
Πρώτη συντονίστρια (για το διάστημα 2016 – 2017): η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΑΣΑΝΙΔΟΥ
(despoina.trasanidou@gmail.com)
Πρωταρχική και βασική λειτουργία του FIAL CLUB τουλάχιστον για τα πρώτα 2 χρόνια λειτουργίας του
είναι: η καθοδήγηση, υποστήριξη, πάσης φύσεως βοήθεια αποφοίτων αλλά και φοιτητών του ΤΕΤΔ που
θέλουν να βρεθούν στο εξωτερικό για συνέχιση των σπουδών τους, αλλά και για την εκπόνηση πρακτικής
άσκησης μέσω του προγράμματος Erasmus.
Αργότερα όταν τα μέλη του CLUB που σήμερα είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα βρεθούν είτε σε
διδακτορικά προγράμματα σπουδών, είτε σε εργασιακές θέσεις θα μπορούν με την σειρά τους να
καθοδηγήσουν, και να υποστηρίξουν τα άλλα μέλη που θα έπονται και θα αναζητούν τον δρόμο τους μετά τις
βασικές μεταπτυχιακές σπουδές τους.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ:
Τα μέλη του CLUB στον μέγιστο δυνατόν βαθμό θα πρέπει να συναντώνται μία φορά τον χρόνο τουλάχιστον
στην Αθήνα (είτε καλοκαίρι είτε Χριστούγεννα) σε προκαθορισμένη και προσυμφωνημένη, μήνες πριν,
ημέρα και ώρα έτσι ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη σύσφιξη των σχέσεων των μελών.
Παράλληλα ενθαρρύνεται, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η μέσω ατομικών επισκέψεων η όσο το
δυνατόν συχνότερη επικοινωνία των μελών του CLUB
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ:
Εφ’ όσον υπάρξει μία δοκιμαστική λειτουργία του CLUB για ένα με δύο έτη, και αποδειχθεί στην πράξη η
αποτελεσματικότητα του τότε η νομιμοποίηση του θα προέλθει από την δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας
που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα συνδεθεί με την ιστοσελίδα του ΤΕΤΔ (εάν χρειαστεί πιθανόν να
υπάρξει τότε και νομική νομιμοποίηση στο αντίστοιχο ελληνικό νομικό πλαίσιο, με έδρα την Λήμνο και
συγκεκριμένα τα γραφεία του ΤΕΤΔ).

