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θερινό σχολείο από το Κέντρο Αριστείας «Κοίος»
θερινό σχολείο με θέμα τον «Έλεγχο και 
την παρακολούθηση ευφυών συστημάτων 
και δικτύων» διοργανώνει για δεύτερη συνεχή 
χρονιά το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και 
Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύ
πρου, σε συνεργασία με το Imperial College 
London, στο πλαίσιο της ερευνητικής τους 
συνεργασίας.
Το θερινό σχολείο «KIOS Graduate Summer 
School 2019 on Intelligent Systems and Con
trol», θα πραγματοποιηθεί από τις 16-20 Σε
πτεμβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και απευθύνεται σε 
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, 
οι οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουντις γνώ
σεις τους σε θέματα όπως η μηχανική μά
θηση, η βελτιστοποίηση και ο έλεγχος συ
στημάτων και δικτύων.
Οι κύριοι ομιλητέςτης φετινής διοργάνωσης 
θα είναι οι διακεκριμένοι Καθηγητές, Δρ 
Marco Gori (Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία) 
και Δρ Alberto Bemporad (ΙΜΤ School for

Advanced Studies Lucca, Ιταλία). Επιπρό- μία ολοήμερη διάλεξη σε θέματα επιχειρη- 
σθετα, ο Γενικός Διευθυντής και συνιδρυτής ματικότητας και καινοτομίας. Πληροφορίες 
της Chrysalis Leap, του πρώτου κυπριακού για το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» και το θερινό 
επιταχυντή ιδεών για νεοφυείς επιχειρήσεις σχολείο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
(startups), κ. Στέλιος Προκοπίου θα δώσει http://www.kios.ucy.ac.cy/summer-school.
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