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Περιεχόμενα
– Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
6ο Επιστημονικό Συνέδριο της
Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– 7ο ΕΣΙΣΑΠΘ, 18-19-20 Απριλίου 2013, στο Κέντρο Διάδοσης
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
Α.Π.Θ.
– 21 και 22 Ιουνίου οι εκλογές
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. για
Πρόεδρο και Αναπληρωτή
Πρόεδρο.
(σελ. 1)

Τα Νέα της Σχολής
– Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
ακαδ. έτους 2010-2011.
– Ελληνικά βραβεία 2011 L’
OREAL-UNESCO για τις γυναίκες στην Επιστήμη
– Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεωνΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
– Ανακοίνωση προς τους Διευθυντές των Ακαδημαϊκών Μονάδων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
– Νέα Υπηρεσία: Πρόσβαση VPN
μέσω της Ιατρικής Σχολής
– Οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας υπό τις εντολές
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας
Τράπεζας: η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
– Κατατάσεις πτυχιούχων στην
ιατρτική Σχολή του Α.Π.Θ. για
το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
– Μεταφορά Βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής
(σελ. 2)

Τα Νέα της Διοίκησης
– Συνεδρίαση των Πρυτανικών
Αρχών των Ελληνικών Πανεπιστημίων
– Το Α.Π.Θ. κατέχει την 101 θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία ‘Earth & Marrine Sciences”
με το Τμήμα Γεωλογίας του
– Συμμετοχή του Α.Π.Θ. στην 8η
Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
– Συνάντηση Πρυτανικών Αρχών
με τον Πρόεδρο της Α.Δ.Ι.Π.,
κ. Σπύρο Αμούργη
– Εκδήλωση διαλόγου για την
έκθεση των «Σοφών»
– Μετεγκατάσταση των Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών της Επιτροπής Ερευνών
Α.Π.Θ. στο νέο κτίριο
(σελ. 3)

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο
της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 6ο Επιστημονικό Συνέδριο
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΣΙΣΑΠΘ) από τις 7 έως τις 9 Απριλίου 2011. Με το συνέδριο αυτό, η Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης εγκαινίασε το νεόδμητο «Κέντρο Διάδοσης
Αποτελεσμάτων Ερευνών του ΑΠΘ»,
καθώς αυτό αποτέλεσε τον τόπο διεξαγωγής του (KE.Δ.E.A.).
Σύμφωνα με το καταστατικό του,
το ΕΣΙΣΑΠΘ οργανώνεται από κοινού
από μέλη ΔΕΠ και προπτυχιακούς φοιτητές, ώστε, πέρα από την καθαρά
εκπαιδευτική εμπειρία, να καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας και πίστης
στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας.
Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μέλη ΔΕΠ παρουσιάζουν τις επιστημονικές
εργασίες τους και αναπτύσσουν θέματα
γενικού ιατρικού ενδιαφέροντος.
Στο 6ο ΕΣΙΣΑΠΘ εγγράφηκαν 1196
προπτυχιακοί φοιτητές και 173 μέλη
ΔΕΠ. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μεγάλο αριθμό προσυνεδριακών διαδραστικών σεμιναρίων (workshops) με θέμα
κλινικές (π.χ. καθετηριασμός ουροδόχου κύστης, συρραφή τραυμάτων,
εντατική ιατρική) ή άλλες δεξιότητες
(π.χ. η τεχνική της ανατροφοδότησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία).
Με θέμα «Ιατρικό burnout και ιατρικά λάθη» πραγματοποιήθηκε
στον κινηματογράφο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ»
μια ιδιαίτερα επιτυχημένη προσυνεδριακή εκδήλωση, με την ενεργό συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών της Σχολής. Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε
στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ και έκλεισε με συναυλία της τετραμελούς
ορχήστρας “The Profs“ και τον καθηγητή Δ. Βασιλάκο στο σαξόφωνο.

Στήλη του Φοιτητή
– Προκήρυξη διαγωνισμού για το
σχεδιασμό γραφιστικού σχεδιου που θα τυπωθεί σε T-shirts
της Πανεπιστημιακής Καταστήκωσης Καλάνδρας Α.Π.Θ.
– Συνεργασία Α.Π.Θ. και Κέντρου Διάδοσης Επιστημών &
Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
για οργανωμένες εκπαιδευτικές
επισκέψεις φοιτητών
– Το Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής
του Α.Π.Θ.- Τότε και τώρα…
– Η Φοιτητική Λέσχη δεν θα
κλείσει.
(σελ. 4)
(ºˆÙÔÚÂÔÚÙ¿˙: °È¿ÓÓË˜ ΔÛÔ˘ÊÏ›‰Ë˜)

Ασκληπιάδα
1o ‚Ú·‚Â›Ô: Παναγιώτης Σαραβάκος, Διάνα Ασλανίδου, Παναγιώτης Τζιτζής ,
2Ô ‚Ú·‚Â›Ô: Στέργιος Τσαρτσάλης, Γεώργιος Τριανταφύλλου, Παναγιώτης
Παναγόπουλος.

Καλύτερη προφορική ανακοίνωση (κλινική και εργαστηριακή):
«O πολυμορφισμός Val66Met του Νευροτροφικού παράγοντα BDNF (Brain
Derived Neurotrophic Factor) σε Ελληνες ασθενείς με νόσο Parkinson: συσχέτιση με κλινικές παραμέτρους της νόσου»
Καρακάσης Χ, Καλλινδέρη Κ, Μηλιώνη Δ, Κατσαρού Ζ, Φιδάνη Σ, Μποσταντζοπούλου Σ.
«Συσχέτιση της έλλειψης του εξονίου 3 του γονιδίου του υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης με τη θεραπεία υποκατάστασης σε παιδιά με μεμονωμένη
ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης (IGHD)»
Βασιλείου Γ, Ρούσσο Ι, Κατζός Γ, Βαβάτση-Χριστάκη Ν, Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ, Τζημαγιώργης Γ.

Καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση
«Επιδημιολογικά δεδομένα HIV λοίμωξης κατά τη διετία 2009-2010 στη Β.
Ελλάδα»
Τσακιρίδης Ι, Βικελούδα Αικ, Πιλάλας Δ, Τσαχουρίδου Ο, Αντωνιάδου ΖΑ, Μαγαλιού Ε, Σκούρα Λ, Μεταλλίδης Σ, Νικολαϊδης Π, Μαλισιόβας Ν.
Καλύτερη πλήρης εργασία
«Η διερεύνηση εκπαιδευτικών εμπειριών προπτυχιακών φοιτητών ιατρικής από τη
χρήση ηλεκτρονικού προσωπικού φακέλου υγείας, βασισμένου στο Google Health»
Καραμανλής Δ, Τζιτζής Π, Μπράτσας Χ, Μπαμίδης Π.

Εκπαιδευτικά
– Ηλεκτρονική εφημερίδα Ένωσης Πανεπιστημίων COIBRA
και Ηλεκτρονική εφημερίδα
EUA (European University
Association)
– Έδρα UNESCO Α.Π.Θ. Ημερίδα
για το Διεθνές έτος Εθελοντών
– Βιβλιιοθήκη Α.Π.Θ. Εκπαίδευση-Σεμινάρια
– Υποτροφίες Αριστείας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
(σελ. 4)

ΒΡΑΒΕΙΑ

Οι Κλινικές και τα Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους μέσα από αναρτημένες
και ελεύθερες ανακοινώσεις, αλλά και να αναπτύξουν σε βάθος ποικίλα θέματα μέσα από τη διεξαγωγή στρογγυλών τραπεζών.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου,
παρουσιάσθηκαν επίσης και τα αποτελέσματα της πρόσφατης εξωτερικής
αξιολόγησης της Ιατρικής Σχολής.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για άλλη
μια φορά και η «Ασκληπιάδα», ένας
καθιερωμένος πλέον διαγωνισμός ιατρικών γνώσεων για τους προπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής.
Το επίσημο τέλος στο συνέδριο
έδωσε το blues-rock group “The Presidents” (Zαχαρίας Σκούρας, Νίκος
Τσινίκας, Θανάσης Κωνσταντόπουλος
& Friends), καθώς και οι Nick & the
Backbones, σε μια τελετή λήξης που
απόλαυσαν μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακοί
και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
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Το 7ο ΕΣΙΣΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19, και
20 Απριλίου 2013 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

21 και 22 Ιουνίου 2011
οι εκλογές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
για Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο
Την Τρίτη 21 Ιουνίου και ώρα 08:30 στο Αμφιθέατρο Α_ του κτιρίου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. συνέρχεται το Ειδικό Σώμα Εκλεκτόρων για να εκλέξει Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στις 09:00, στην ίδια Αίθουσα.
Εάν κανείς από τους υποψηφίου δεν συγκεντρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί μεταξύ των δύο πρώτων, σε ποσοστό ψήφων, την αμέσως επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22
Ιουνίου 2011 και ώρα 09:00 και θα εκλεγεί αυτός ο οποίος θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων.

Τα νέα της Σχολής
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
ακαδ. έτους 2010-2011
11ο

Στις 11 Μαΐου 2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ιατρικής» και το 7ο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Νοσηλευτικής», ακαδ.
έτους 2010-2011.
Το Πρόγραμμα φέτος παρακολούθησαν σαράντα έξι (46) γιατροί, εκ των οποίων οι 25
ήταν στρατιωτικοί, από το 424 Γ.Σ.Ν.Ε. και δεκαέξι (16) Νοσηλευτές-τριες, που εμπλέκονται με την εκπαιδευτική διαδικασία.

«Ελληνικά Βραβεία 2011 L’ORÉAL-UNESCO
για τις Γυναίκες στην Επιστήμη»
Η L’OREAL Hellas και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO υποστηρίζοντας το
διεθνές πρόγραμμα “L’OREAL-UNESCO για τις γυναίκες στην Επιστήμη” προκηρύσσουν για
6η χρονιά στην Ελλάδα τρία (3) ετήσια βραβεία Αριστείας, αξίας 10.000 ευρώ το καθένα.
Τα Ελληνικά Βραβεία χορηγούνται σε Ελληνίδες Επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 38 ετών
(θα ληφθεί υπόψη το έτος και όχι ο μήνας), κατόχων διδακτορικού διπλώματος, οι οποίες ασχολούνται με την Επιστημονική Έρευνα στον τομέα των Βιοεπιστημών ή των Φυσικών Επιστημών. Οι αιτούσες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας.
Διαδικασία επιλογής: Υποβολή αιτήσεων και βιογραφικών στη Γραμματεία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για τη ν UNESCO, η οποία θα τα προωθήσει σε επταμελή Επιτροπή Κρίσης.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2011 στην UNESCO Ακαδημίας
3, 100 27 Αθήνα, τηλ. 210 3682396-7.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων - Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
Η Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. (απόφαση ΓΣΕΣ 16/14-4-11) καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής, που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2011 (ακαδ. έτος 2011-2012).
Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προκηρύσσονται 40 θέσεις για τις τρεις ακόλουθες
κατευθύνσεις: Βασικής Έρευνας 14 θέσεις, Κλινικής Έρευνας 21 θέσεις, Κοινωνικής Ιατρικής Έρευνας 5 θέσεις.
Πληροφορίες: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 1ος όροφος του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, τηλ.: 2310-999339, στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής www.med.auth.gr και
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣΙ promesi.med.auth.gr.

Κρίσεις-εξελίξεις-μονιμοποιήσεις μελών ΔΕΠ
Κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο κρίθηκαν, εξελίχθηκαν και μονιμοποιήθηκαν οι
παρακάτω συνάδελφοι:
Α. Αποστολίδης (Επίκ. Καθηγητής Ουρολογίας-Νευροουρολογίας), Φ. Κυρβασίλης (Επίκ.
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Πνευμονολογίας), Ε. Σινάκος (Λέκτορας Παθολογίας-Ηπατολογίας), Κ. Φουντουλάκης (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής), Ν. Γρηγοριάδης (Αναπλ. Καθηγητής Νευρολογίας), Ι. Πατσαλάς (Αναπλ. Καθηγητής Νευροχειρουργικής), Σ. Μπαρμπάνης (Λέκτορας Γεν. Παθολογίας & Παθολογικής Ανατομικής), Ε. Σπάνδου (Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσιολογίας), Δ. Τσολακίδης (Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Μ. Καχριμανίδου (Λέκτορας Ιατρικής Μικροβιολογίας), Α. Βασιλόπουλος (Λέκτορας
Φυσιολογίας), Δ. Παραμυθιώτης (Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής), Θ. Παπαμήτσου (Επίκ.
Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας), Ν. Ράϊκος (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας), Κ. Πορπόδης (Λέκτορας Πνευμονολογίας), Δ. Παπακώστα-Κοντακιώτη (μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας με έμφαση στις Ανοσολογικές Παθήσεις
των Πνευμόνων), Χ. Σαββόπουλος (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Παθολογίας), Ελ. Διαμαντή
(μόνιμη Επίκ. Καθηγήτρια Νεογνολογίας), Γ. Γκριμπίζης (Αναπλ. Καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας), Ι. Καλογιαννίδης (Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Α. Δανιηλίδης
(Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Ε. Παπανικολάου (Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας), Α. Ζιάκας (μόνιμος Επίκ. Καθηγητής Καρδιολογίας), Γ. Δημητριάδης (μόνιμος Επίκ.
Καθηγητής Ουρολογίας), Β. Γροσομανίδης (Επίκ. Καθηγητής Αναισθησιολογίας), Χ. Φορούλης (Επίκ. Καθηγητής Θωρακοχειρουργικής).

Νέα Υπηρεσία: Πρόσβαση VPN
μέσω της Ιατρικής Σχολής
Tο Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει
ότι από σήμερα παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης λογαριασμού VPN, για τη χρήση του
οποίο ΔΕΝ θα απαιτείται εγκατάσταση προγράμματος-πελάτη (VPN client). Eφιστούμε την
προσοχή σας στις παρακάτω πληροφορίες:
– Τα στοιχεία πρόσβασης θα είναι τα ίδια με τον υπάρχοντα λογαριασμό e-mail που διαθέτετε, ωστόσο η υπηρεσία θα ενεργοποιείται κατόπιν γραπτής αίτησής σας και αφού
υπογράψετε τη σχετική υπεύθυνη δήλωση προσκομίζοντας την αίτησή σας στο Εργαστήριο.
– Δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η χορήγηση της πρόσβασης σε όλους όσοι διαθέτουν e-mail στην Ιατρική Σχολή, καθώς για ένα συγκεκριμένο αριθμό λογαριασμών οι
χρήστες τους δεν ανήκουν πλέον στους δικαιούχους και οι λογαριασμοί τελούν υπό κατάργηση. Με την προσκόμιση της προαναφερθείσας αίτησης θα ενημερωθήτε αν ανήκετε στους δικαιούχους.
– Ο λογαριασμός θα έχει πεπερασμένη χρονική ισχύ, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:
1. Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ και υπόλοιπο ΜΟΝΙΜΟ προσωπικό: Τρία (3) έτη
2. Υπόλοιποι χρήστες: Ένα (1) έτος
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με το Εργαστήριο Ιατρικής Πληροφορικής,
τηλ. 2310-999273.

«Οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας υπό τις επιταγές
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας:
η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής»
Στο πλαίσιο του διεπιστημονικού μαθήματος «Οικονομικά της Υγείας και Πολιτική Υγείας» των Mεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Οικονομικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Μαΐου 2011, στις 18.30μμ, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., εκδήλωση με θέμα: «Οι μεταρρυθμίσεις των συστημάτων υγείας υπό τις
επιταγές του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας: η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής».
Κύριος εισηγητής ήταν ο Dr. Pol de Vos, ερευνητής στο Institute of Tropical Medicine
Antwerp-Belgium.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Καθηγητής Ι. Μυλόπουλος, Πρύτανης του ΑΠΘ.
Παρεμβάσεις έκαναν η Λίλα Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών
της Υγείας και ο Ηλίας Κονδύλης δρ. Πολιτικής Υγείας.
Τη συζήτηση συντόνισε ο Αλέξης Μπένος Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Η εκδήλωση έγινε υπό την αιγίδα της Πρυτανείας του Α.Π.Θ. και ήταν αφιερωμένη στη
μνήμη του Καθηγητή Γιώργου Σταθόπουλου.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και μεταδόθηκε μέσω live streaming στο:
mms://video.auth.gr/health_system_2011. Στην ιστοσελίδα:
http://noc.auth.gr/services/voice-video/streaming/vod_events.html μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να δουν την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη, καθώς και προηγούμενες εκδηλώσεις που μεταδόθηκαν μέσω live streaming.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σύνδεσμο:
http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=21028
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Κατατάξεις πτυχιούχων στην Ιατρική Σχολή του Α.Π.Θ.
για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012
Γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Γ.Σ. της Ιατρικής Σχολής στη συνεδρίαση με αριθμ. 28/14-4-2017, όπως προβλέπεται από το Ν. 1865/89
– Φ.Ε.Κ.210/28-9-1989 και την Υ.Α. Φ2/121871/Β3 – Φ.Ε.Κ. 1517/3-11-2005, η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 στην Ιατρική Σχολή θα πραγματοποιηθεί με βάση
το βαθμό του πτυχίου.
Κατηγορίες:
¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎ‹˜ (ÔÛÔÛÙﬁ 3%):
Θέσεις 5 (πέντε).
¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ Î·È ∞ÓˆÙ¤ÚˆÓ ™¯ÔÏÒÓ (ÔÛÔÛÙﬁ 2%):
Θέσεις 4 (τέσσερις).
¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Δ.∂.π. (ÔÛÔÛÙﬁ 5%):
Θέσεις 9 (εννέα).

Προς τους Διευθυντές των ακαδημαϊκών μονάδων
της Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Αξιότιμοι Κύριοι,
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Συντακτική Επιτροπή του Οδηγού
Σπουδών της Σχολής μας, για τις συντελεσθείσες μεταβολές του ενημερωτικού φύλλου του μαθήματός σας (Ε.Φ.Μ.), καθώς και της στελέχωσης
της μονάδας σας, με σκοπό να καταχωρηθούν στον Οδηγό της επόμενης
ακαδημαϊκής χρονιάς. Παρακαλούμε επίσης να εντοπίσετε λάθη που αφορούν στα προαναφερθέντα στοιχεία (προσωπικό, βαθμίδες, αριθμοί τηλεφώνων), όπως αυτά αναγράφονται στην έκδοση 2010-2011, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Μπορείτε να αποστέλλετε τα έγγραφά
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
histembr@med.auth.gr και kkaido@med.auth.gr.
Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής, ορίζεται η 15η Ιουνίου 2011.
Με εκτίμηση
Αικ. Καϊδόγλου-Αναγνωστοπούλου
Αναπλ. καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ Û¯ÔÏÒÓ ˘ÂÚ‰ÈÂÙÔ‡˜ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ (ÔÛÔÛÙﬁ 2%):
Θέσεις 4 (τέσσερις).
Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: 1/11/2011 έως 15/11/2011.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής),
Αντίγραφο πτυχίου από την Σχολή ή το Τμήμα αποφοίτησης στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός
πτυχίου με δύο (2) δεκαδικά ψηφία σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Για τους κατόχους τίτλων σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση και αντιστοίχηση
του πτυχίου και της βαθμολογίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ.
Πληροφ.: Γραμματεία, Νεράντζης Δ., τηλ.: 2310-999227 Fax: 2310-999293.

Μεταφορά Βιβλιοθήκης Ιατρικής Σχολής
Οι λειτουργίες της Βιβλιοθήκης της Ιατρικής Σχολής αναστέλλονται ως τις
31 Μαΐου λόγω μεταφοράς της Βιβλιοθήκης στο νέο χώρο στέγασής της
στο Επιστημονικό Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης .
Σας ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

Τα νέα της Διοίκησης
Συνεδρίαση των Πρυτανικών Αρχών
των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Συνάντηση Πρυτανικών Αρχών με τον Πρόεδρο
της Α.Δ.Ι.Π., κ. Σπύρο Αμούργη

Εν μέσω των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανώτατη εκπαίδευση, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα συνεδρίαση Πρυτάνεων
και Αντιπρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ, τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011.
Τα Πανεπιστήμια, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για εξορθολογισμό και
περιστολή των δαπανών τους, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπα με:
– τις δραστικές περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης, οι οποίες ξεπερνούν το 50%
– τις συνεχείς παρεμβάσεις στην αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων, συχνά με αυθαίρετες
και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας οδηγίες
– τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση και την απόπειρα αναστολής των εξελίξεων μελών ΔΕΠ
– τη διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης της έρευνας, την επί διετία καθυστέρηση
έγκρισης ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τη διαρκή ασυνέπεια και
αδιαφάνεια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών
– την αναστολή διορισμών κάθε κατηγορίας προσωπικού (εκπαιδευτικού, ερευνητικού,
διοικητικού και τεχνικού) και την αδυναμία αναπλήρωσης ακόμη και των συνταξιοδοτούμενων
– τη μη έγκριση λειτουργίας νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή ακόμα και της απλής
τροποποίησης των υφισταμένων
– την απόπειρα κατάργησης πανεπιστημιακών Τμημάτων δια δελτίων τύπου
– τις αλληλοσυγκρουόμενες εγκυκλίους, τους διαρκείς αυτοσχεδιασμούς, τις ασάφειες
και την έλλειψη συντονισμού στη ρύθμιση πλήθους θεμάτων του Υπουργείου
– τη συνεχιζόμενη μείωση των κονδυλίων της Φοιτητικής Μέριμνας
που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία τους και την ίδια την ύπαρξή τους.
Τα Πανεπιστήμια εκφράζουν τη βαθιά ανησυχία τους για τη διασφάλιση της λειτουργίας τους, η οποία αποτελεί θεμελιώδη συνθήκη για την ανάπτυξη της χώρας.

Με τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.) Σπύρο Αμούργη, συναντήθηκαν χθες, Τρίτη 19 Απριλίου 2011, στην Πρυτανεία,
ο Πρύτανης του Α.Π.Θ., Καθηγητής, Γιάννης Μυλόπουλος, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Γιάννης Παντής, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού, Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου, η Αντιπρύτανις Έρευνας,
Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, καθώς και τα μέλη της Μονάδας Διασφάλισης της
Ποιότητας του Α.Π.Θ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διασφάλιση και βελτίωση
της ποιότητας του έργου του
Α.Π.Θ., στην εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, στην αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου,
στην προαγωγή της έρευνας και
στη βελτίωση των υπηρεσιών των
ακαδημαϊκών μονάδων.
«Συζητήσαμε με τον Πρόεδρο
της Α.Δ.Ι.Π. τα αποτελέσματα της
εσωτερικής ακαδημαϊκής αξιολόγησης η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί
σε ολόκληρο το Α.Π.Θ. καθώς και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της εξωτερικής ακαδημαϊκής αξιολόγησης σε εννέα, μέχρι στιγμής, ακαδημαϊκές μονάδες» δήλωσε ο Πρύτανης
του Α.Π.Θ., Καθηγητής Γιάννης Μυλόπουλος και επισήμανε «Παρουσιάστηκαν τα πρώτα
συμπεράσματα της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας του μεγαλύτερου Α.Ε.Ι. της χώρας, εξειδικευτήκαν οι παρατηρήσεις και αναπτύχθηκαν οι μέθοδοι αποκατάστασης των
παρατηρήσεων – ελλείψεων που προέκυψαν από τη σύνθετη αυτή διαδικασία. Η ακαδημαϊκή αξιολόγηση είναι μία κορυφαία διαδικασία αυτογνωσίας για τα πανεπιστήμια η οποία
αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού έργου των
Α.Ε.Ι. Σε μία εποχή απαξίωσης των δημόσιων θεσμών, η ακαδημαϊκή αξιολόγηση αποτελεί μοναδική ευκαιρία θωράκισης των ελληνικών πανεπιστημίων».
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Εκδήλωση διαλόγου για την έκθεση των «Σοφών»
Τα Πανεπιστήμια δηλώνουν με σαφήνεια και αποφασιστικότητα ότι τα δημοσιεύματα
περί συγχωνεύσεων ή/και καταργήσεων Τμημάτων και Πανεπιστημίων είναι ανυπόστατα
και τονίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο καθεστώς προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των ιδρυμάτων, τεκμηρίωση με ακαδημαϊκά κριτήρια και στρατηγικό σχεδιασμό.
Τα Πανεπιστήμια λειτουργούν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος και της παιδείας του
ελληνικού λαού και αποτελούν φυσικούς συμμάχους της κοινωνίας στην οποία αναφέρονται και λογοδοτούν. Σήμερα περισσότερο από ποτέ η πανεπιστημιακή κοινότητα αναλαμβάνει την ηθική και πολιτική ευθύνη για τη λειτουργία των ιδρυμάτων, απέναντι σε κάθε ενορχηστρωμένη προσπάθεια απονομιμοποίησης και αμφισβήτησης του κύρους τους.
Στην περίοδο δημοσιονομικής κρίσης που διανύουμε, η σημαντικότερη επένδυση που
οφείλει να κάνει η ελληνική Πολιτεία είναι η επένδυση στη γνώση και στην Παιδεία, ως
αναγκαία προϋπόθεση εξόδου από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Η επένδυση στην
Παιδεία αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και προστασίας της κοινωνικής συνοχής.
Τα Πανεπιστήμια στηρίζουν τις εκδηλώσεις του Ε.Κ.ΠΑ και του Α.Π.Θ. στις 31 Μαΐου
και ορίζουν την Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, ημέρα κοινής δράσης και εκδηλώσεων για την υπεράσπιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και την υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας του
ενάντια στο κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που έντεχνα καλλιεργείται.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Tο Α.Π.Θ. κατέχει την 101 θέση παγκοσμίως,
στην κατηγορία “Earth & Marine Sciences”
με το Τμήμα Γεωλογίας του
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Εταιρείας Quacquareli Symonds (QS), που ειδικεύεται στις κατατάξεις των Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο (QS World University
Rankings/TOPUNIVERSITIES), το Α.Π.Θ. κατέχει την 101 θέση παγκοσμίως, στην κατηγορία “Earth & Marine Sciences” με το Τμήμα Γεωλογίας του.
Οι Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. συγχαίρουν το Τμήμα Γεωλογίας για τη διάκρισή του
μεταξύ χιλιάδων άλλων πανεπιστημίων, παγκοσμίως, στο ευρύ αυτό αντικείμενο και θεωρούν ότι αυτή αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους κατηγορούν το Ίδρυμα για
απουσία από το διεθνές γίγνεσθαι.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Συμμετοχή του Α.Π.Θ. στην 8η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην 8η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, η οποία διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών (ΠΟΕΒ) και φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Helexpo, από 5-8 Μαΐου 2011.
Τα βιβλία του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης που επιλέχθηκαν και εκτέθηκαν στην 8η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, αναφέρονταν στις χώρες της Μέσης Ανατολής και
προέρχονταν από κλειστές, για το κοινό, συλλογές αλλά και την κύρια συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. http://press.auth.gr/news/wordpress/?cat=23,-21.

Με στόχο την έγκυρη ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και της
κοινωνίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με πρωτοβουλία της Πρυτανείας του, διοργανώνει από το Σεπτέμβριο 2010 σειρά εκδηλώσεων διαλόγου.
«Το Πανεπιστήμιο σε διάλογο-Η έκθεση της διεθνούς συμβουλευτικής επιτροπής για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα» είναι ο τίτλος της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.
Οι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν:
Γαρύφαλλος Αλέξανδρος-Αναστάσιος, Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Γκλαβίνης Π.,
Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Νομικής, μέλος του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, Δουράκης Γ., Επίκ.
Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Λαζαρίδου Μ., Καθηγ., Αναπληρώτρια
Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, Ψύλλος Δ., Καθηγ. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Καθηγητής
Γιάννης Μυλόπουλος και συντόνισε ο Δημοσιογράφος και Διευθυντής της εφημερίδας
«Αγγελιοφόρος», Τραϊανός Χατζηδημητρίου.
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και μεταδόθηκε μέσω live streaming στο:
mms://video.auth.gr/auth_open_uni_2011.
Την ιστοσελίδα http://noc.auth.gr/services/voice-video/streaming/vod_events.html
μπορούν να επισκέπτονται όσοι επιθυμούν να δουν την εκδήλωση μαγνητοσκοπημένη καθώς και προηγούμενες εκδηλώσεις που μεταδόθηκαν μέσω live streaming. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το σύνδεσμο:
http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=20638.
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Μετεγκατάσταση των Διοικητικών και Οικονομικών
Συναλλαγών της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ.
στο νέο κτίριο
Στις 26 Μαΐου 2011, οι υπηρεσίες των Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών της
Επιτροπής Ερευνών που βρίσκονται στο Κτίριο Διοίκησης, θα μεταφερθούν στις νέες εγκαταστάσεις της Επιτροπής Ερευνών, οι οποίες βρίσκονται επί της 3ης Σεπτεμβρίου μεταξύ
της Φοιτητικής Λέσχης και του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Λόγω της μεταφοράς των παραπάνω υπηρεσιών, θα επηρεαστεί και η λειτουργία της
Επιτροπής Ερευνών και ενδεχομένως να παρουσιαστούν κάποιες καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση ορισμένων επιχειρησιακών λειτουργιών.
Το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Συναλλαγών θα εξυπηρετεί την Πέμπτη 26
Μαΐου 2011 το κοινό μέχρι τις 12:00, ενώ δεν θα εξυπηρετεί το κοινό την Παρασκευή 27
Μαΐου 2011.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα είναι και πάλι διαθέσιμες από την Δευτέρα 30 Μαΐου 2011.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού προτείνεται να διεκπεραιωθούν οι επείγουσες συναλλαγές ως την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011, στις 12.00.
Η Πρόεδρος Ε.Λ.Κ.Ε και Συντονίστρια Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α.
Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδρέου
Αντιπρύτανις

Εκπαιδευτικά
Ηλεκτρονική εφημερίδα Ένωσης Πανεπιστημίων
COIBRA και Hλεκτρονική εφημερίδα EUA (European
University Association)
Σας πληροφορούμε ότι στην ηλεκτρονική εφημερίδα του Μαρτίου 2011 της Ένωσης
Πανεπιστημίων COIMBRA, στην οποία το Α.Π.Θ. είναι μέλος, έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία νέα της Ένωσης (εκδηλώσεις, προκηρύξεις, ανακοινώσεις κ.λ.π.).
Επίσης στις ηλεκτρονικές εφημερίδες της 22ης Απριλίου και 27ης Μαϊου 2011, της EUA
(European University Association), στην οποία το Α.Π.Θ. είναι μέλος, έχουν ανακοινωθεί
τα τελευταία νέα της EUA (εκδηλώσεις, προκηρύξεις, ανακοινώσεις, κ.τ.λ.). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
http://www.eua.be/Newsletters/newsletter-8-2011.aspx.
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων Α.Π.Θ.
Ελένη Μπαχτσαβανοπούλου – Κωτσάκη
τηλ: 2310-996742, fax:2310-991621
e-mail: internat-rel@auth.gr, http://www.auth.gr

Έδρα UNESCO Α.Π.Θ.
Ημερίδα για το Διεθνές Έτος Εθελοντών
Η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., με αντικείμενο την Εκπαίδευση στα δικαιώματα του ανθρώπου, τη δημοκρατία και την ειρήνη, θα τιμήσει το Διεθνές Έτος Εθελοντών, με σειρά
εκδηλώσεων στη διάρκεια όλου του έτους 2011.
Η εναρκτήρια εκδήλωση, Ημερίδα για το Διεθνές Έτος Εθελοντών, έγινε στις 4 Μαΐου
2011, στην Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ., με θέμα «2011-Διεθνές Έτος Εθελοντών:
Έμπνευση, Δράση, Κοινωνική Αλλαγή». Στην Ημερίδα, η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ. βράβευσε τον πατέρα Αντώνιο, δημιουργό της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, για το έργο του. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο: http://www.qbrains.gr/lab/
UNESCO/programma_newsletter.pdf, τηλ.:2310-995311, 997361.

Βιβλιοθήκη Α.Π.Θ. Εκπαίδευση-Σεμινάρια
Η Μονάδα Εκπαίδευσης χρηστών της Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ. προσφέρει σεμινάρια σε
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας σε οργανωμένες ομάδες μικρότερες ή μεγαλύτερες.
Προσφέρει επίσης κατ’ ιδίαν βοήθεια (συναντήσεις γραφείου, τηλεφωνική εξυπηρέτηση) και web βοήθεια με μια σειρά οδηγούς.
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, διεξάγονται στο χώρο κατά βάση της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και έχουν ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών με τις ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν τις πληροφοριακές τους ανάγκες, να ταυτίσουν, να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά την πληροφόρηση.
Πρόγραμμα σεμιναρίων και αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.lib.auth.gr/
index.php/el/seminars-request
Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίων: Παλιό κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, αίθουσα σεμιναρίων, β’ υπόγειο.
Επικοινωνία με την Υπηρεσία Εκπαίδευσης: e-mail: ltraining@lib.auth.gr, τηλ.
2310-994216, 2310-994217, 2310-995363 fax: 2310-995367

Υποτροφίες Αριστείας Μεταδιδακτορικών Ερευνητών
Η Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. στα πλαίσια της υλοποίησης του προϋπολογισμού διαθεσίμων 2011 αποφάσισε να χορηγήσει τριάντα (30) υποτροφίες αριστείας σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές, για το διάστημα από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011 και με ποσό
600_ μηνιαίως για 10 μήνες (εξαιρούνται οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος).
Με τη δράση αυτή ολοκληρώνεται η ενίσχυση 105 συνολικά υποψηφίων διδακτόρων
και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Έπονται, μέσα στο τρέχον έτος, τρεις (3) προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση νέων μελών ΔΕΠ και την υποστήριξη προγραμμάτων σε βασικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, που θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγήτρια Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις

∞ﬁ ÙËÓ Œ‰Ú· UNESCO ÙÔ˘ ∞.¶.£.

Στήλη του Φοιτητή
Προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό γραφιστικού
σχεδίου που θα τυπωθεί σε T-shirts της Πανεπιστημιακής
Κατασκήνωσης Καλάνδρας Α.Π.Θ.
Η Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας Α.Π.Θ. έχει διεξάγει διαγωνισμό για το
σχεδιασμό γραφιστικού σχεδίου που θα τυπωθεί σε T-shirts. Οι σχεδιαστικές προτάσεις
έπρεπε να συνάδουν με τη φιλοσοφία του «οικολογικού πανεπιστημίου» και να εκφράζουν το πνεύμα της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας Α.Π.Θ. Δικαίωμα
συμμετοχής είχαν οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι συμμετοχές μπορούσαν να είναι ατομικές ή ομαδικές,
χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Για τη συμμετοχή μιας ομάδας έπρεπε όλα τα μέλη αυτής να είναι φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί.Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μεταξύ 5ης Ιουνίου και 7ης Ιουνίου 2011 και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρουν αναρτημένα στη Γραμματεία της Κατασκήνωσης και
στην κεντρική ιστοσελίδα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(www.auth.gr).
°Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ∞.¶.£.

Το Συνέδριο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Τότε και τώρα...
Για όλους εμάς, τους αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής, το Ε.Σ.Ι.Σ.Α.Π.Θ. αποτελεί
αποτέλεσμα της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και διδασκόντων της Ιατρικής Σχολής. Η ιδέα προέκυψε μέσα από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών με την
συμμετοχή των φοιτητών. Ο στόχος ήταν η αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών και
η καλλιέργεια της έρευνας στην Ιατρική Σχολή. Το Επιστημονικό Συνέδριο της Ιατρικής
Σχολής αποτέλεσε το κίνητρο και το όχημα αυτής της αναβάθμισης και είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Ο στόχος της καλλιέργειας ακαδημαικών
σχέσεων μεταξύ φοιτητών και καθηγητών και η προώθηση της έρευνας που προβάλεται
μέσα απο το Συνέδριο πρέπει να συνεχίσουν
να αποτελούν βασικούς πυλώνες του Συνεδρίου.
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς και περήφανοι
που ως φοιτητές συνεισφέραμε ένα μικρό λιθαράκι σε αυτή την ποιοτική πορεία εξέλιξης
της Ιατρικής Σχολής. Πολύ περισσότερο δε
που βλέπουμε ότι η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται προς την ίδια κατεύθυνση και η ιδέα του
Συνεδρίου συνεχίζει να εμπνέει την Ιατρική
Σχολή.

Συνεργασία Α.Π.Θ. και Κέντρου Διάδοσης Επιστημών &
Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ για οργανωμένες
εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών
Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του αριθμ. 1516/20-12-2010, λαμβάνοντας
υπόψη ότι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ μπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών του Α.Π.Θ.
και ότι μία συνεργασία μεταξύ των δυο φορέων θα ήταν σε κάθε περίπτωση επωφελής
και για τα δύο μέρη, αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την πρόταση του Δ.Σ. του Ιδρύματος,
αριθμ. 4/16-12-2010, για συνεργασία, με αντικείμενο την παροχή οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων στους φοιτητές για το έτος 2011.
Συγκεκριμένα, οργανωμένες ομάδες προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, μετά
από συνεννόηση με το ΝΟΗΣΙΣ (http://www.noesis.edu.gr/index.php?action= article_
drastiriotites&pageTitle= oesis-auth), θα μπορούν να επισκέπτονται το Ίδρυμα για ελεύθερη παρακολούθηση προβολών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, ξεναγήσεων στο Μουσείο Τεχνολογίας ή άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο,
Ι. Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ι. Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Δ. Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σ. Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις Έρευνας
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Η Φοιτητική Λέσχη δεν θα κλείσει
Το οικονομικό πρόβλημα της Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. είναι γνωστό. Η κρατική
επιχορήγηση υπολείπεται συστηματικά των δαπανών λειτουργίας της.
Μόνιμη και σταθερή επιδίωξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης και
του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους, η διασφάλιση
της εύρυθμης λειτουργίας της και η παραμονή της σε καθεστώς δημόσιου χαρακτήρα.
Θα ήθελα λοιπόν να διαβεβαιώσω τους εργαζόμενους και τους φοιτητές ότι συμπαρίσταμαι στον αγώνα τους, προσβλέποντας σε μια κοινά αποδεκτή λύση για τη βιώσιμη λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης, σε όφελος του δημόσιου συμφέροντος.
Η Φοιτητική Λέσχη, με τη συμβολή όλων μας, δεν θα κλείσει.
Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ.
και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης
Καθηγητής Ιωάννης Μυλόπoυλος

Υπεύθυνοι του Ενημερωτικού Δελτίου
H έκδοση του Eνημερωτικού Δελτίου είναι ευγενική προσφορά του εκδοτικού οίκου
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