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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμπραξη Yale
με Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Δύο κοινά προγράμματα σπουδών θα
σχεδιασθούν μέχρι το τέλος
του 2021 από το Yale και το Πανεπι
στήμιο Αθηνών, τα οποία παράλληλα
ενεργοποιούν ερευνητικό κέντρο
με έδρα την Αθήνα και αντικείμε
νο τπ δημόσια και περιβαλλοντική
υγεία. Σελ. 8
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Σύμπραξη Yale
με Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Κοινά προγράμματα σπουδών και
ερευνητικό κέντρο με αντικεί
μενο τη δημόσια και περιβαλλο
ντική υγεία σχεδιάζουν το Yale
και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το
κέντρο, βασιζόμενο σε ερευνητικέε ομάδεε των δύο πανεπιστη
μίων, θα μελετά ζητήματα όπωε
πανδημίεε, κλιματική αλλαγή,
αυτοάνοσεε παθήσειε και άλλα,
ενώ σε σχέση με την πανδημία
COVID-19 έχει ήδη αναπτυχθεί
διμερήε συνεργασία και έχουν
υποβληθεί οι πρώτεε ερευνητικέε
εργασιεε. Η έδρα του κέντρου θα
είναι στην Αθήνα. Το θέμα συ
ζήτησαν χθεε με την υπουργό
Παιδείαε Νίκη Κεραμέωε, ο Νίκοε Θωμαΐδηε, καθηγητήε στο
Εργαστήριο Αναλυτικήε Χημείαε
του Παν. Αθηνών, και ο Βασίληε
Βασιλείου, καθηγητήε Επιδημιολογίαε στο Yale. Συγκεκριμένα,
όπωε ανέφερε χθεε στην «Κ» ο κ.
Θωμαΐδηε, έωε το τέλοε του 2021
θα σχεδιασθούν δύο κοινά προ
γράμματα σπουδών. Το πρώτο θα
είναι σε προπτυχιακό επίπεδο, με
αντικείμενο την περιβαλλοντική
επιστήμη και τη δημόσια υγεία,
και το δεύτερο σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, με αντικείμενο την περι
βαλλοντική υγεία. Τα προγράμμα
τα θα προσφέρουν στουε φοιτητέε τουε διπλό πτυχίο (από Yale
και ΕΚΠΑ), θα είναι ξενόγλωσσα
και θα περιλαμβάνουν δίδακτρα.
Στόχοε είναι η προσέλκυση ξένων
φοιτητών από όλο τον κόσμο. Η
έναρξη προβλέπεται να γίνει κα
τά το ακαδημαϊκό έτοε 2022-23.
Θα οργανώνονται, επίσηε, θερινό
τμήματα, σεμινάρια και διαλέξειε
που αφορούν τιε περιβαλλοντικέε
σπουδέε υγείαε.
Παράλληλα, σχεδιάζεται η
ίδρυση ερευνητικού κέντρου από
τα δύο ιδρύματα. Το πρόγραμ
μα του κέντρου προβλέπεται να
περιλαμβάνει τουε εξήε τομείε:
• Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, όπωε
η κλιματική αλλαγή, οι μολυσματικέε ασθένειεε και οι αναδυόμενοι χημικοί και βιολογικοί κίνδυ
νοι, συμπεριλαμβανομένου του
κορωνοϊού.
• Περιβαλλοντικέε και μικροβιακέε αλληλεπιδράσειε στην αν
θρώπινη υγεία.
• Επιστημονικέε στρατηγικέε για
την πρόληψη, τον μετριασμό και
την αντιμετώπιση περιβαλλοντι
κών κινδύνων.

Τα προγράμματα θα προσφέρουν
στους φοιτητές διπλό πτυχίο, από
Yale (στη φωτογραφία) και ΕΚΠΑ.

Σχεδιάζονται δύο
κοινά προγράμματα
σπουδών και ερευνη
τικό κέντρο με αντικεί
μενο τη δημόσια και
περιβαλλοντική υγεία.
• Νέεε τεχνολογίεε για την περι
βαλλοντική υγεία.
«Τα ελληνικά πανεπιστήμια
έχουν πολύ καλού ε ετηστήμονεε.
Στόχοε μαε είναι να αξιοποιήσουμε αυτό το σημαντικό ανθρώπινο
δυναμικό. Οι συνεργασίεε μαε,
στο πλαίσιο του Yale και του ΕΚ
ΠΑ, θα επεκταθούν. Με τον τρό
πο αυτό ενισχύεται η οντότητα
και το αποτύπωμα του ΕΚΠΑ διεθνώε», ανέφερε χθεε στην «Κ»
ο κ. Βασιλείου, ο οποίοε εστίασε
και στην αμέριστη υποστήριξη
που είχε η πρωτοβουλία από την
υπουργό Παιδείαε Νίκη Κεραμέ
ωε και από τον πρύτανη του ΕΚΠ
Θάνο Δημόπουλο.
«Η σύμπραξη των πανεπιστη
μίων θα συντελέσει στην εξεύ
ρεση πρωτοπόρων λύσεων που
συνθέτουν το επιστημονικό με το
κοινωνικό στοιχείο για τιε επιπτώσειε των περιβαλλοντικών κινδύ
νων στην ανθρώπινη υγεία. Η
πρωτοβουλία αυτή συνάδει με την
ευρύτερη στρατηγική εξωστρέφειαε των ελληνικών πανεπιστη
μίων, που προωθεί το υπουργείο
Παιδείαε, και ανάπτυξηε συνερ
γειών με ιδρύματα παγκοσμίου
κύρουε του εξωτερικού», δήλωσε
για το θέμα η κ. Κεραμέωε.
ΑΠ. Λ.
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