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Λευκωςία, 13 Απριλίου 2011 

 

Επίςκεψη τησ Αντιπρυτάνεωσ τησ Ecole Polytecnique de Grenoble 
(INPG), Καθ. Nadine Guillemot  

για καθοριςμό πλαιςίου ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο Πανεπιςτημίων 
 
 

Τθν Παραςκευι, 08 Απριλίου 2011 
επιςκζφτθκε το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, 
μετά από πρόςκλθςθ του Πρφτανθ, 
Κακθγθτι Κωνςταντίνου Χριςτοφίδθ, θ 
Αντιπρφτανθσ τθσ Ecole Polytecnique de 
Grenoble, Κακ. Nadine Guillemot.  

 
Σκοπόσ τθσ επίςκεψθσ ιταν το ζναυςμα των ςυηθτιςεων για τον κακοριςμό ενόσ 
πλαιςίου ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο ιδρυμάτων ςε κζματα κοινοφ 
ενδιαφζροντοσ, κυρίωσ όμωσ ςε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 
 
Τθ ςυνάντθςθ τθσ κασ Guillemot με τον Πρφτανθ και τουσ Αντιπρυτάνεισ, οι οποίοι 
τθν καλωςόριςαν με ιδιαίτερθ χαρά ςτο Πανεπιςτιμιο, ακολοφκθςε ςφντομθ 
ξενάγθςθ ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ.  
 
Στισ ολοιμερεσ εργαςίεσ, οι οποίεσ ςτζφκθκαν με επιτυχία, ςυμμετείχαν οι 
Κοςμιτορεσ τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ και τθσ Σχολισ Θετικϊν και Εφαρμοςμζνων 
Επιςτθμϊν (δια εκπροςϊπου), Πρόεδροι των Τμθμάτων των δφο εν λόγω Σχολϊν, ο 
Διευκυντισ του Ωκεανογραφικοφ Κζντρου, οι ςυντονιςτζσ των τεςςάρων 
ςτρατθγικϊν προγραμμάτων του Ιδρφματοσ Προϊκθςθσ Ζρευνασ (ΙΠΕ), κακϊσ και ο 
Προϊςτάμενοσ και προςωπικό τθσ Υπθρεςίασ Ζρευνασ και Διεκνϊν Σχζςεων.  
 

Το κφριο μζροσ των εργαςιϊν αποτζλεςαν οι  
παρουςιάςεισ των ςυμμετεχόντων ςχετικά με τισ 
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ και τα προγράμματα 
ςπουδϊν των Τμθμάτων, κακϊσ και τθ διαχείριςθ 
και διεκπεραίωςθ των Στρατθγικϊν Προγραμμάτων 
του ΙΠΕ.  Στθ ςυνζχεια, κατά τθν καταλθκτικι 
ςυηιτθςθ, δόκθκε θ ευκαιρία ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 
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να τοποκετθκοφν, αλλά και να κάνουν ειςθγιςεισ που κα κακορίςουν τον δίαυλο 
ςυνεργαςίασ μεταξφ των δφο Ιδρυμάτων.  
 
Συγκεκριμζνα, τα δφο μζρθ ςυμφϊνθςαν ςτα ακόλουκα: 

- να προωκθκεί Συμφωνία Συνεργαςίασ Erasmus με τθν Ecole Polytecnique de 
Grenoble, ςτουσ τομείσ τθσ μθχανολογίασ, πλθροφορικισ και φυςικισ,   

- να γίνει ανταλλαγι μίασ ςειράσ ςεμιναρίων που κα πραγματοποιιςουν 
ομάδεσ ακαδθμαϊκϊν και των δφο Ιδρυμάτων αντίςτροφα, ζτςι ϊςτε να 
ςυγκεκριμενοποιθκοφν οι τομείσ ςυνεργαςίασ, 

- να ςυμβάλει τθν Ecole Polytecnique de Grenoble, οφτωσ ϊςτε εταιρείεσ 
υψθλισ τεχνολογίασ τθσ Grenoble να αναπτφξουν ςτρατθγικζσ ςυμμαχίεσ με 
το Πανεπιςτιμιο Κφπρου, 

- να τροχοδρομθκεί θ ζνταξθ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Cluster.  

 
Για τα πιο πάνω κζματα και δράςεισ αναμζνονται, ςφντομα θ υπογραφι των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
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