Review from 12/03/2018

Customer:

Articlesize (cm2): 156
Author:

Rubric:
ΠΑΙΔΕΙΑ
Subrubric:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Mediatype:Print

ΠΟΛΙΤΗΣ
ημερομηνία: 10/03/2018, από σελίδα 33

ΕΤΕπ και Παν. Κύπρου συζητούν τη χρηματοδότηση έργων
Τη δυνατότητα χρηματοδότησης τριών έρ τών της σχολής και τη μετεκπαίδευση των επαγ
γων που εστιάζουν στους τομείς της ενέργειας, της
ιατρικής διάγνωσης, περίθαλψης και υγείας συ
ζήτησε προ ημερών ομάδα του Πανεπιστημίου Κύ
πρου, με επικεφαλής τον πρύτανη, Κωνσταντίνο
Χριστοφίδη με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τρά

γελματιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης. Το Κέ
ντρο Κυκλοτρονίου εστιάζει στην παραγωγή ρα

διοϊσοτόπων για διαγνωστικούς σκοπούς (καρκί
νος, εκφυλιστικές ασθένειες κ.ά.), για τη διεξα
γωγή έρευνας και για άλλες βιομηχανικές εφαρ

πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο συνάντησης μογές και το Φωτοβολταϊκό Κέντρο Υδροταμίευ
τους. Πρόκειται για το Κέντρο Κυκλοτρονίου, το
Κέντρο Προσομοίωσης Ιατρικής Σχολής και το Φω
τοβολταϊκό Κέντρο Υδροταμίευσης. Στο πλαίσιο
της συνάντησης ο καθηγητής Πάνος Ραζής του
Τμήματος Φυσικής, η δρ Ευαγγελία Γκουγκούδη,
ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Ιατρικής Σχο

σης στην παραγωγή και αποθήκη υδραυλικού ηλια
κού ηλεκτρικού ρεύματος.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η στήριξη της
ΕΤΕπ για να εξελιχθεί το πανεπιστήμιο σε κέντρο
επώασης νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλα
στών, ενώ αναφορά έγινε επίσης, στην υφιστάμε
νη συνεργασία των δύο οργανισμών με τη στήρι
ξη και την εγγύηση της πολιτείας για την ανάπτυ
ξη και επέκταση της Πανεπιστημιούπολης με τη
χρηματοδότηση ύψους 162 εκατ. ευρώ. ΕΤΕπ και
Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να συναντηθούν

λής και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του Κέντρου
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία  «ΚΟΙΟΣ»
δρ Μάριος Άσπρου, παρουσίασαν τα έργα και πς
προοπτικές τους. Το φιλόδοξο έργο του Κέντρου
Προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής εστιάζει στην
άρτια εκπαίδευση των Κύπριων και ξένων φοιτη περί τα τέλη Μαΐου για την περαιτέρω και εκ βάθος
συζήτηση των προτάσεων.
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