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Η σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά
στο επίκεντρο εκδήλωσης στο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Θεσσαλονίκη, 26/2/2018
Εκδήλωση με τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκής Κοινότητας και
Αγοράς σε θέματα Τεχνολογίας» διοργανώνουν αύριο, Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας iGrowLabs.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, που θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα, στις εγκαταστάσεις του
αμφιθεάτρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49), εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής
κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου θα μιλήσουν -και θα συζητήσουν- για τα
αναπτυξιακά οφέλη της στενής σύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων με την αγορά σε
θέματα τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι τρόποι με τους οποίους το
brain drain μπορεί να αναστραφεί σε brain gain, δίνοντας στους επαγγελματικούς και
επιστημονικούς μετανάστες της νέας γενιάς τη δυνατότητα να ζήσουν, να εργαστούν και να
δημιουργήσουν στην πατρίδα τους.
Επίσης, φοιτητές και φοιτήτριες θα παρουσιάσουν στους παρευρισκομένους τις
διπλωματικές τους εργασίες, στο πλαίσιο του iGrowLabs, ενώ θα γίνει απολογισμός του
πρώτου κύκλου του εγχειρήματος και παρουσίαση των δράσεων για το 2018.
Το iGrowLabs αποτελεί πρωτοβουλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του
ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ για την αντιμετώπιση του brain drain, προσφέροντας στις νέες και
στους νέους αποφοίτους μια εναλλακτική οδό προς την έρευνα, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα,

δίνει

τη

δυνατότητα

σε

προπτυχιακούς

και

μεταπτυχιακούς φοιτητές να εργαστούν σε ένα θέμα διπλωματικής που αποτελεί τομή των
ενδιαφερόντων του πανεπιστημίου και της αγοράς. Οι φοιτητές, εκτός από τον/την επόπτη
καθηγητή/καθηγήτρια, που έχει τον βασικό καθοδηγητικό ρόλο, συνεργάζονται και με μία
εταιρεία, η οποία προσφέρει και πρόσβαση σε τεχνογνωσία, πληροφορία ή/και εξοπλισμό.
Για την πραγματοποίηση της δράσης αυτής, παρέχεται στους φοιτητές συνεργατικός χώρος
στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Επιστέγασμα της εκδήλωσης θα είναι η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, με θέμα
«Συνεργασία ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς για τη μετατροπή του brain drain σε
brain gain», με συμμετέχοντες τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, τους
Προέδρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρι Μπίλλια, και του ΣΕΠΒΕ, Κωστή Καγγελίδη, την Εύα
Λουκογεωργάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, και τον Γιώργο Οικονομόπουλο της εταιρείας Infodim.
Συντονιστής της συζήτησης θα είναι ο Αντιπρόεδρος της επιχειρηματικής θερμοκοιτίδας
Ι4G, Σωτήρης Σιάγας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/EKDHLVSEIS/EREY
NA_KAI_ERGASIA/Tab1
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