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Διεθνής Επιτυχία του ΠΑΔΑ µε το Συντονισµό Προγράµµατος Erasmus+
Ένα από τα έξι ελληνικά πανεπιστήµια που µετέχουν ως συντονιστές στα 164 εγκριθέντα για
χρηµατοδότηση προγράµµατα

Tο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα εκ των έξι Ελληνικών Πανεπιστηµίων που µετέχουν ως
συντονιστές στα 164 εγκριθέντα για χρηµατοδότηση προγράµµατα “Erasmus+ Capacity Building in Higher
Education” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020. Τα υπόλοιπα πέντε είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το
Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Τα προγράµµατα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” αφορούν στον εκσυγχρονισµό, την
προσβασιµότητα και τη διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης σε συνεργαζόµενες χώρες µε την «ΕΕ-
28» ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές στρατηγικές συµµαχίες γνώσεων, αναπτύσσοντας και
µεταφέροντας σύγχρονη τεχνογνωσία και προάγοντας την επιστηµονική κινητικότητα.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συντονίζει το Πρόγραµµα µε τίτλο “Licence, Master professionnels en formation ouverte et
à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan
et en Azerbaïdjan” που αφορά στη στρατηγική διαχείριση της ποιότητας για την υγεία και τη διαχείριση των
κινδύνων της στη Ρωσική Οµοσπονδία, το Καζακστάν και το Αζερµπαϊτζάν και µε ύψος χρηµατοδότησης
περίπου 1,0 εκατοµµύριο ευρώ, τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

Ο  Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που δίνει το Ίδρυµα
στη συστηµατική διεθνοποίησή του και το σηµαίνοντα ρόλο του για την προσφορά επιλεγµένων
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών αιχµής τόσο στη χώρα, όσο και το παγκόσµιο στερέωµα.

Επίσης, ο Πρύτανης συνεχάρη θερµά τον Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύµατος, ο οποίος είναι και ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος, για την εξαιρετική επιτυχία, επισηµαίνοντας ότι είναι
αποτέλεσµα πολυετούς εποικοδοµητικής και συνεκτικής διεθνούς συνεργασίας καινοτοµίας και
ψηφιακού µετασχηµατισµού.

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεµινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική
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Διεθνής Επιτυχία του ΠΑΔΑ µε το Συντονισµό Προγράµµατος “Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education”

Διεθνής Επιτυχία  του ΠΑΔΑ µε το Συντονισµό Προγράµµατος “Erasmus+ Capacity Building in
Higher Education”

Tο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα  εκ των έξι Ελληνικών Πανεπιστηµίων που
µετέχουν ως συντονιστές στα  164 εγκριθέντα  για  χρηµατοδότηση προγράµµατα  “Erasmus+
Capacity Building in Higher Education” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για  το 2020. Τα  υπόλοιπα
πέντε είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Τα προγράµµατα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” αφορούν στον εκσυγχρονισµό, την
προσβασιµότητα και τη διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης σε συνεργαζόµενες χώρες µε την «ΕΕ-
28» ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές στρατηγικές συµµαχίες γνώσεων, αναπτύσσοντας και µεταφέροντας
σύγχρονη τεχνογνωσία και προάγοντας την επιστηµονική κινητικότητα.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συντονίζει το Πρόγραµµα µε τίτλο “Licence, Master professionnels en formation ouverte et
à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan
et en Azerbaïdjan” που αφορά στη στρατηγική διαχείριση της ποιότητας για την υγεία και τη διαχείριση των
κινδύνων της στη Ρωσική Οµοσπονδία, το Καζακστάν και το Αζερµπαϊτζάν και µε ύψος χρηµατοδότησης
περίπου 1,0 εκατοµµύριο ευρώ, τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που δίνει το Ίδρυµα
στη συστηµατική διεθνοποίησή του και το σηµαίνοντα ρόλο του για την προσφορά επιλεγµένων
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών αιχµής τόσο στη χώρα, όσο και το παγκόσµιο στερέωµα.

Επίσης, ο Πρύτανης συνεχάρη θερµά τον Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Τµήµατος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύµατος, ο οποίος είναι και ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του Προγράµµατος, για την εξαιρετική επιτυχία, επισηµαίνοντας ότι είναι αποτέλεσµα
πολυετούς εποικοδοµητικής και συνεκτικής διεθνούς συνεργασίας καινοτοµίας και ψηφιακού
µετασχηµατισµού.

https://www.foititikanea.gr/%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82/erasmus/20242-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%9Cerasmus-capacity-building-in-higher-education%E2%80%9D/?ref=newindow
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Διεθνής Επιτυχία του ΠΑΔΑ µε το Συντονισµό Προγράµµατος “Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education”

Tο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα εκ των έξι Ελληνικών Πανεπιστηµίων  που
µετέχουν ως συντονιστές στα 164 εγκριθέντα για χρηµατοδότηση προγράµµατα “Erasmus+
Capacity Building in Higher Education” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020. Τα υπόλοιπα
πέντε είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Τα προγράµµατα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” αφορούν στον εκσυγχρονισµό, την
προσβασιµότητα και τη διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης σε συνεργαζόµενες χώρες µε την «ΕΕ-
28» ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές στρατηγικές συµµαχίες γνώσεων, αναπτύσσοντας και µεταφέροντας
σύγχρονη τεχνογνωσία και προάγοντας την επιστηµονική κινητικότητα.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συντονίζει το Πρόγραµµα µε τίτλο “Licence, Master professionnels en formation ouverte et
à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au Kazakhstan
et en Azerbaïdjan” που αφορά στη στρατηγική διαχείριση της ποιότητας για την υγεία και τη διαχείριση των
κινδύνων της στη Ρωσική Οµοσπονδία, το Καζακστάν και το Αζερµπαϊτζάν και µε ύψος χρηµατοδότησης
περίπου 1,0 εκατοµµύριο ευρώ, τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.

Ο  Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που δίνει το Ίδρυµα
στη συστηµατική διεθνοποίησή του και το σηµαίνοντα ρόλο του για την προσφορά επιλεγµένων
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών αιχµής τόσο στη χώρα, όσο και το παγκόσµιο στερέωµα.

Επίσης, ο Πρύτανης συνεχάρη θερµά τον Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Τµήµατος Μηχανικών
Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύµατος, ο οποίος είναι και ο Επιστηµονικός
Υπεύθυνος του Προγράµµατος, για την εξαιρετική επιτυχία, επισηµαίνοντας ότι είναι αποτέλεσµα
πολυετούς εποικοδοµητικής και συνεκτικής διεθνούς συνεργασίας καινοτοµίας και ψηφιακού
µετασχηµατισµού.

 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής
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Το ΠΑΔΑ συντονίζει ευρωπαϊκό πρόγραµµα Erasmus +

Tο Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) είναι ένα  εκ των έξι Ελληνικών Πανεπιστηµίων που
µετέχουν ως συντονιστές στα 164 εγκριθέντα για χρηµατοδότηση προγράµµατα “Erasmus+ Capacity
Building in Higher Education” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2020.

Τα υπόλοιπα πέντε είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας.

Τα προγράµµατα “Erasmus+ Capacity Building in Higher Education” αφορούν στον εκσυγχρονισµό,
την προσβασιµότητα  και τη διεθνοποίηση της ανωτάτης εκπαίδευσης σε συνεργαζόµενες χώρες µε
την «ΕΕ-28» ενθαρρύνοντας αποτελεσµατικές στρατηγικές συµµαχίες γνώσεων, αναπτύσσοντας και
µεταφέροντας σύγχρονη τεχνογνωσία και προάγοντας την επιστηµονική κινητικότητα.

Ειδικότερα, το ΠΑΔΑ συντονίζει το Πρόγραµµα  µε τίτλο “Licence, Master professionnels en formation
ouverte et à distance pour le management stratégique de la qualité et la gestion des risques en santé en Russie, au
Kazakhstan et en Azerbaïdjan” που αφορά στη στρατηγική διαχείριση της ποιότητας για την υγεία και τη
διαχείριση των κινδύνων της στη Ρωσική Οµοσπονδία, το Καζακστάν και το Αζερµπαϊτζάν και µε ύψος
χρηµατοδότησης περίπου 1,0 εκατοµµύριο ευρώ, τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό των Ελληνικών
Πανεπιστηµίων.

Ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ, Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής, τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία που δίνει το
Ίδρυµα στη συστηµατική διεθνοποίησή του και το σηµαίνοντα ρόλο του για την προσφορά επιλεγµένων
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών αιχµής τόσο στη χώρα, όσο και το παγκόσµιο στερέωµα.

Επίσης, ο Πρύτανης συνεχάρη θερµά τον Καθηγητή Παναγιώτη Γιαννακόπουλο του Τµήµατος
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύµατος, ο οποίος είναι και ο
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος, για την εξαιρετική επιτυχία, επισηµαίνοντας ότι είναι
αποτέλεσµα πολυετούς εποικοδοµητικής και συνεκτικής διεθνούς συνεργασίας καινοτοµίας και ψηφιακού
µετασχηµατισµού.

https://www.platform.gr/life/ekpaideusi/75619-to-pada-syntonizei-evropaiko-programma-erasmus
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Συνεργασία του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε το «Δίκτυο Ελληνικών
Πόλεων για την Ανάπτυξη»

Συνάντηση εργασίας µεταξύ των εκπροσώπων του «Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη»
(ΔΕΠΑΝ) που εκπροσωπεί 130 Δήµους της χώρας και εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής,
πραγµατοποιήθηκε  στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω, µε  στόχο την επικείµενη συνέργεια και το
συντονισµό δράσεων των δυο φορέων.

Πιο συγκεκριµένα, στη σύσκεψη αυτή µετείχαν από πλευράς του ΔΕΠΑΝ ο Πρόεδρός του και Δήµαρχος
Δράµας Χριστόδουλος Μαµσάκος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Κουτσιώρης, ενώ
το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής το εκπροσώπησε ο Πρύτανής του Καθηγητής Παναγιώτης Καλδής
και ο Πέτρος Καλαντώνης, Αν. Καθηγητής του Τµήµατος Διοίκησης Τουρισµού και
Αντιπρόεδρος ΕΛΚΕ του Ιδρύµατος.

Συµφωνήθηκε το προγραµµατικό πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ των φορέων.

Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής, σύµφωνα µε ανακοίνωσή του,  πρωτοστατώντας σε θέµατα βιώσιµης
ανάπτυξης και καλών τοπικών πρακτικών επεσήµανε τη δυνατότητα µεταφοράς κατάλληλης τεχνογνωσίας
στο Δίκτυο και συµφωνήθηκαν περαιτέρω στοχευµένοι άξονες δράσεις κοινού ενδιαφέροντος που
πρόκειται να εξειδικευθούν το ερχόµενο διάστηµα.

Οι εκπρόσωποι του Δικτύου εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνεργατική προοπτική που
διανοίγεται.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/69126/synergasia-toy-panepistimioy-dytikis-attikis-me-diktyo-ellinikon-poleon-gia-tin


1. ΑΕΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
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Ai8i8 το ΒΗΜΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΠΕΙΛΗ

Στο δεύτερο ακαδημαϊκό
εξάμηνο ενδέχεται τα ΑΕΙ να

κάνουν μικρά ανοίγματα σε
μεγαλύτερους πληθυσμούς

φοιτητών αλλά αυτό θα
εξαρτηθεί από την πορεία της

πανδημίας

ΑΕΙ εξ αποστάσεα
για το πρώτο
ακαδημαϊκό εξάμηνο
Οι διαλέξεις σε κοινό μεγαλύτερο των 50 ατόμων απαγορεύονται

Θα λειτουργήσουν οι πλατφόρμες που χρησιμοποιήθηκαν
την άνοιξη και θα δημιουργηθούν φροντιστηριακές ομάδες

Πώς θα εγγραφούν οι πρωτοετείς Τι λένε οι πρυτάνεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜΑΡΝΥ ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μια διαφορετική ακαδημαϊκή

χρονιά ξεκινάει για
τα ελληνικά ΑΕΙ με τα
Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης

όχι μόνο στη χώρα
μας αλλά και σε ολόκληρο

τον κόσμο να οδεύουν
πρας μια αναγκαστική είσοδο

στη διαδικτυακή εποχή

για την οποία δεν ήταν
προετοιμασμένα Στην Ελλάδα

φοιτητές και οι φοιτήτριες

ειδικά οι πρωτοετείς
θα συναντήσουν μια

πραγματικότητα την οποία
δεν είχαν φανταστεί Οι
εγγραφές τους εφέτος θα
γίνουν ηλεκτρονικά αν και
τα Ιδρύματά τους θα τους
ενθαρρύνουν να προσέλθουν

στις γραμματείες των
τμημάτων τους σε μικρές
ομάδες βέβαια και με τη
χρήση μάσκας και άλλων
μέτρων ασφαλείας Ωστόσο

το πρώτο ακαδημαϊκό
εξάμηνο θα γίνει σχεδόν
εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως

καθώς οι διαλέξεις
σε κοινό μεγαλύτερο των
50 ατόμων απαγορεύονται

Υπάρχουν βέβαια πολλοί
καθηγητές που θα επιλέξουν

να σπάσουν μεγαλύτερες

ομάδες σε ομάδες
50 ατόμων ώστε να παραδίδουν

τα μαθήματα διά
ζώσης
Στη συντριπτική πλειονότητα

των ΑΕΙ όμως οι διαλέξεις

θα γίνονται εφέτος το
πρώτο εξάμηνο μέσα από
τις ίδιες πλατφόρμες που
χρησιμοποίησαν τα πανεπιστήμια

και την άνοιξη
ενώ οι διοικήσεις τους θα
έχουν στη διάθεση τους
μια δεξαμενή 2.000 θέσεων

επικουρικού προσωπικού

μεταπτυχιακούς ή
διδακτορικούς φοιτητές
τους που θα χρησιμοποιηθεί

για τη δημιουργία
φροντιστηριακού τύπου

μικρών ομάδων μέσα
στα ΑΕΙ

Ηλεκτρονικά
και n εξεταστική
Πολλά ΑΕΙ αναρωτιούνται
σήμερα πότε και πώς θα
μπορέσουν να οργανώ
σουν αυτές τις υπηρεσίες
γρήγορα και αποδοτικά
Παράλληλα θα πρέπει να
ενισχυθεί το κομμάτι της

αξιοπιστίας των εξεταστικών
διαδικασιών που θα

γίνονται όλο αυτό το διάστημα

Οπως είναι γνωστό
και η επαναληπτική εξεταστική

περίοδος θα γίνει
όπως ακριβώς και εκείνη
της άνοιξης δηλαδή κυρίως

ηλεκτρονικά Τα
εργαστηριακά μαθήματα
σε κάθε περίπτωση θα γίνονται

διά ζώσης Στο δεύτερο

ακαδημαϊκό εξάμηνο
ωστόσο ενδέχεται τα ΑΕΙ
να κάνουν μικρά ανοίγματα

σε μεγαλύτερους πληθυσμούς

φοιτητών αλλά
αστό θα εξαρτηθεί από την
πορεία της πανδημίας
Ο υφυπουργός Παιδείας κ
Βασίλης Διγαλάκης λέει
ότι θέλουμε οι φοιτητές
να επιστρέφουν από τις
πρώτες ημέρες της νέας

χρονιάς στα Ιδρύματά
τους αλλά προσεκτικά και
με μέτρα ασφαλείας Ενα
από αυτά είναι οι μικρές
ομάδες διδασκαλίας

Ανοιχτό και ζωντανό
πανεπιστήμιο
Ο πρύτανης του Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης κ Νίκος

Παπαϊωάννου αναφέρει
ότι στόχος μας είναι ένα
ανοικτό και ζωντανό πανεπιστήμιο

Παράλληλα
όμως θα προστατεύσουμε

και την υγειονομική
εικόνα των μελών της
ακαδημαϊκής μας κοινότητας

με μάσκες τήρηση

φυσικών αποστάσεων

κ.λπ Εργαστήρια
και κλινικές αλλά και
φροντιστηριακή μελέτη
σε μικρότερες ομάδες θα
γίνουν διά ζώσης
Ο νέος πρύτανης του Οικονομικού

Πανεπιστημίου
Αθηνών κ Δημήτριος

Μπουραντώνης λέει ότι
δεν θα γίνεται καμία διάλεξη

στο Ιδρυμά του με
φυσική παρουσία σε μαθήματα

που ξεπερνούν τα
50 άτομα Κατ επέκταση
η συντριπτική πλειονότητα

των μαθημάτων εφέτος
θα γίνεται τουλάχιστον το
πρώτο εξάμηνο ηλεκτρονικά

Ο επικεφαλής του Εθνικού
Μετσοβίου Πολστεχνείου
κ Ανδρέας Μπουντουβής
δηλώνει στο Βήμα Η
δυναμική της πανδημίας

δεν επιτρέπει ασφα¬

λείς προβλέψεις για την
εξέλιξη του εκπαιδευτικού

εξαμήνου Αναλύει
τα σχέδιά του και παρουσιάζει

τους εξής άξονες
Ελεγχόμενης έκτασης

θεωρητική διδασκαλία
και εργαστηριακή άσκηση

με φυσική παρουσία
φοιτητών και διδασκόντων

Προσπάθεια να
εγκλιματιστούν σωστά
οι νέοι φοιτητές διασφάλιση

των προϋποθέσεων
ασφαλούς παραμονής

και δραστηριότητας
φοιτητών διδασκόντων
και λοιπού προσωπικού
με λήψη όλων των αναγκαίων

υγειονομικών μέτρων

Και συμπληρώνει
ότι η φυσική παρουσία
των φοιτητών αφορά κατ

εξοχήν στις εργαστηριακές
ασκήσεις Επίσης

απαιτούνται πυκνές βάρδιες

με αραιή συμμετοχή
στα εργαστήρια και πολλά
τμήματα παράλληλης διδασκαλίας

Η καθημερινή
φυσική παρουσία των

φοιτητών σε κάθε Σχολή
πρέπει να είναι ασφαλώς
χαμηλότερη των ορίων
επικίνδυνου συγχρωτισμού

Ο κ Παναγιώτης Καλδής
πρύτανης του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής είναι

προετοιμασμένος από
την άνοιξη Οπως εξηγεί
έχουν ήδη αγοραστεί 1.200
net books για το προσωπικό

του Ιδρύματος και η
οργάνωση συνεχίζεται σε
συνεργασία με τη Σχολή
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Το Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής συνεργάζεται µε το Γερµανικό Αρχαιολογικό
Ινστιτούτο Αθηνών

Συνάντηση εργασίας πραγµατοποιήθηκε στην Πανεπιστηµιούπολη Άλσους Αιγάλεω µεταξύ
εκπροσώπων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και του Γερµανικού Αρχαιολογικού
Ινστιτούτου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνάντησης υπεγράφη σύµβαση συνεργασίας από τον Πρύτανη του
Ιδρύµατος Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Καθηγήτρια Katja Sporn.

Κοινός στόχος της συνεργασίας είναι η προώθηση του επιστηµονικού έργου των δυο φορέων µε έµφαση
στους φοιτητές του Τµήµατος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Εφαρµοσµένων
Τεχνών και Πολιτισµού του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µέσω αρχειακού υλικού που διαθέτει το
Πανεπιστήµιο και το Ινστιτούτο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Γεώργιος Παναγιάρης, Πρόεδρος του Τµήµατος Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και Κώστας Χούλης, Αν. Πρόεδρος του ίδιου Τµήµατος, καθώς και ο
Δηµήτρης Γρηγορόπουλος Επιστηµονικός Συνεργάτης του Γερµανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Ακόµη, εξειδικεύθηκε το προγραµµατικό πλαίσιο της συνεργασίας µεταξύ των φορέων και  στη συνέχεια οι
εκπρόσωποι του Ινστιτούτου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου και εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για το δυναµικό του, τις υποδοµές του και τη κοινή προοπτική που διανοίγεται.

Πανεπιστήµιο Δυτικής Αττικής

https://www.esos.gr/arthra/69152/panepistimio-dytikis-attikis-synergazetai-me-germaniko-arhaiologiko-institoyto-athinon

