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θερινό σχολείο για διδακτορικοί <pomras και ερευνητέΞ
Θφινό σχολείο για διδακτορικούς φοιτητές
και ερευνητές με θέμα τη διαχείριση και την
παρακολούθηση ευφυών συστημάτων τεχνο
λογίας και δικτύων διοργανώνει το Κέντρο
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος»
του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με
το Imperial College London, στο πλαίσιο της
ερευνητικής τους συνεργασίας. Το θερινό σχο
λείο «KIOS Graduate Summer School on Intel

ligent Systems and Control», θα πραγματοποι

ηθεί από τις 3  7 Σεπτεμβρίου 2018, στις εγ
καταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε
αυτό θα συμμετάσχουν περίπου 100 διδακτορι
κοί φοιτητές και ερευνητές από την Κύπρο και
το εξωτερικό (Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Γαλλία,
Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο). Στόχος του
θερινού σχολείου είναι η εντατική κατάρτιση
και εκπαίδευση των διδακτορικών φοιτητών
και ερευνητών από παγκοσμίου φήμης ειδι

Σιοχος η κατάρτιση σε
θέματα ελέγχου ευφυών

συστημάτων και δικτύων
κούς σε θέματα διαχείρισης, παρακολούθησης
και ελέγχου ευφυών συστημάτων και δικτύων.
Στη φετινή διοργάνωση έχουν προσκληθεί για
την εκπαίδευση των συμμετεχόντων ο καθηγη

τής Σέργιος Θεοδωρίδης (Πανεπιστήμιο Αθη
νών) και ο καθηγητής Alberto Isidori (Sapien
za Univeristy of Rome). To πρόγραμμα θα πε
ριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαλέξεις, πρακτικές
ασκήσεις, εργαστηριακά μαθήματα, καθημερι
νές έκθεσης με αφίσες, διαγωνισμό (hackath
οη) και κοινωνικές δραστηριότητες. Μέσω αυ
τών των δράσεων οι συμμετέχοντες θα διευρύ
νουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους και θα
τους δοθεί η ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά
στη διαδικασία επιστημονικής έρευνας δίπλα
σε διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες.
Το θερινό σχολείο του Κέντρου Αριστείας για
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» πραγματοποιεί
ται οτο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος
«Horizon 2020 Spreading Excellence and Wi
dening Participation  Teaming Phase 2» της
EE. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα
http://www.kios.ucy.ac.cy/summerschool/.
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