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Λευκωςία, 21 επτεμβρίου 2011 

ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΤΙΜΗΘΗΚΕ  

Ο ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΙΝΟΣ 

Με το  «Βραβείο Ζρευνασ Νίκοσ 
υμεωνίδησ» τιμήθηκε για το 2010 ο  
Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ του Σμήματοσ 
Μηχανικϊν Μηχανολογίασ και 
Καταςκευαςτικήσ του Πανεπιςτημίου 
Κφπρου ταφροσ Κάςινοσ. Η εν λόγω 
βράβευςη αποτελεί μεγάλη τιμή,  αφοφ 
αφενόσ αναδεικνφει το υψηλό επίπεδο 
ζρευνασ που διεξάγει ο Δρ Κάςινοσ, ενϊ 
αφετζρου προβάλλει ενεργά το ςπουδαίο 
ερευνητικό ζργο που εκπονείται ςτο 
Πανεπιςτήμιο Κφπρου εν γζνει. 

 
Η Επιτροπή Αξιολόγηςησ που ςυςτάθηκε ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ «Βραβείο Ζρευνασ Νίκοσ 

υμεωνίδησ» επζλεξε, ανάμεςα ςε πολλοφσ εξαιρετικοφσ υποψήφιουσ τον Δρα ταφρο Κάςινο, για 

το Ερευνητικό Ζργο του με Σίτλο: “Transfer of knowledge for the creation of a multidisciplinary core 

of excellence in the computational sciences at the University of Cyprus”, το οποίο 

χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα “Marie Curie”, ςτο πλαίςιο του 6ου Προγράμματοσ 

Πλαιςίου για την Ζρευνα και την Σεχνολογική Ανάπτυξη, τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ. 

 

φμφωνα με την επίςημη Ανακοίνωςη του Ιδρφματοσ Προϊθηςησ Ζρευνασ η οποία ςυνόδευε τη 

βράβευςη, «ο  Δρ Κάςινοσ με την ερευνητική εμπειρία  που ζχει αποκτήςει ςτο Πανεπιςτήμιο Stanford και 

ςτη NASA, ςτη μοντελοποίηςη τυρβϊδουσ ροήσ, ζχει κατορθϊςει ςε ζνα πολφ ςφντομο χρονικό διάςτημα, 

κατά την εργαςία του ςτην Κφπρο, να υλοποιήςει ερευνητική δραςτηριότητα ςτουσ δφο ςχετικά νεότερουσ 

αλλά πολφ ςημαντικοφσ τομείσ τησ Νανορευςτομηχανικήσ και Πολυδιαςτατικϊν Προςομοιϊςεων με χρήςη 

μοριακήσ δυναμικήσ,  και  τησ  Περιβαλλοντικήσ Ρφπανςησ και να επιδιϊξει την επίλυςη ςφνθετων 

προβλημάτων με ςφγχρονεσ υπολογιςτικζσ τεχνικζσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του παραλληλιςμοφ των 

αριθμητικϊν κωδίκων.   

 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/


 

 

 

Η ποιότητα των αποτελεςμάτων του Ζργου με το οποίο ζθεςε ο Δρ Κάςινοσ την υποψηφιότητά του είναι 

εξαιρετική. Ενδεικτικά αναφζρονται ο μεγάλοσ αριθμόσ εξαιρετικϊν δημοςιεφςεων ςε ζγκριτα διεθνή 

περιοδικά, όπωσ το Journal of Computational Physics, Physics of Fluids, Chemical Reviews, η διοργάνωςη  

εμιναρίων / χολείων Βραχείασ Διάρκειασ και Διεθνή υνζδρια κυρίωσ ςτην Κφπρο και η ανάπτυξη 

ςημαντικϊν ερευνητικϊν ςυνεργαςιϊν με διεθνϊσ αναγνωριςμζνουσ ερευνητζσ ςτην  Ευρϊπη και ςτην 

Αμερική, οι οποίεσ δημιουργοφν τισ προχποθζςεισ για την απρόςκοπτη και ςημαντική χρηματοδότηςη του  

ερευνητικοφ ζργου τησ ομάδασ, την εκμετάλλευςη δικαιωμάτων διανοητικήσ ιδιοκτηςίασ και την εμπορική  

εκμετάλλευςη των αριθμητικϊν τεχνικϊν που ζχουν αναπτφξει. Επίςησ με τισ μζχρι ςήμερα επιτυχίεσ του, ο 

Δρ Κάςινοσ, ζχει ςυμβάλει ςτην προςζλκυςη από το εξωτερικό, αξιόλογων επιςτημόνων ςτην Κφπρο.     

 
Η ερευνητική ςταδιοδρομία του Δροσ Κάςινου, η οποία ξεκίνηςε με το πζραςμά του από κορυφαία 
ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρφματα, οι εξαιρετικζσ δημοςιεφςεισ του ςε υψηλοφ επιπζδου 
επιςτημονικά περιοδικά και η ςυγκρότηςη και λειτουργία βιϊςιμησ ερευνητικήσ ομάδασ ςτην Κφπρο 
με διεθνή εμβζλεια  αναδεικνφουν ζνα ερευνητή διεθνοφσ επιπζδου, ο οποίοσ βρίςκεται ςτο μζςο 
μιασ λαμπρήσ ακαδημαϊκήσ ςταδιοδρομίασ» . 

 

 


