
1

  Νέα συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου και Πανεπιστημίου
Imperial

Media: Alitheia Page: 21 Published at: 13-03-2019

Author: Surface: 199.08 cm²

Subjects: UCY, UCY ONLY

Νέα συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου 
και Πανεπιστημίου Imperial

Η στρατηγική συνεργασία και οι ευκαιρίες 
για κοινή έρευνα και εκπαίδευση μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πα
νεπιστημίου του Imperial ήταν το θέμα 
της εκδήλωσης που διοργανώθηκε στις 
27 Φεβρουάριου στο Λονδίνο, από το Πα
νεπιστήμιο Imperial και την Ύπατη Αρμο
στεία της Κύπρου στο Λονδίνο.
Η εκδήλωση με τίτλο «Ευκαιρίες για Έρευ
να και Εκπαίδευση στο Κέντρο Αριστείας 
για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», μέσω 
της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύ
πρου και του Imperial», ήταν υπό την αι
γίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδη Λ. Ευ- 
ρυβιάδη. Χαιρετισμούς απηύθυναν η πρό
εδρος του Imperial, καθηγήτρια Alice Gant 
και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Λ. Ευρυ- 
βιάδης, οι οποίοι, αφού καλωσόρισαν 
τους παρευρισκόμενους, τόνισαν τη ση
μασία της συνεργασίας για τα δύο πανε
πιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον, αναφέρ
θηκαν στην πολύτιμη συμβολή της Ευρω
παϊκής Ένωσης στη δημιουργία του Κέν

τρου Αριστείας «Κοίος».
Οι αναπληρωτές διευθυντές του Κέντρου 
Αριστείας «Κοίος», καθηγητής Χρίστος 
Παναγιώτου από το Πανεπιστημίου Κύπρου 
και ο καθηγητής Thomas Parisini από το 
Imperial College London παρουσίασαν 
στους παρευρισκόμενους το Κέντρο Αρι- 
στείας, ανέλυσαν τους στόχους του και 
αναφέρθηκαν στις προοπτικές για κοινή

ερευνητική συνεργασία και εκπαίδευση 
που προκύπτουν μέσω της στρατηγικής 
συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων. Παράλ
ληλα, αναφέρθηκαν και στην πρωτοβουλία 
των δύο πανεπιστημίων για τη δημιουργία 
του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμ
ματος Σπουδών στα Ευφυή Συστήματα 
Υποδομών Ζωτικής Σημασίας (MSc in In
telligent Critical Infrastructure Systems).
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