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Νέα Σηµαντική Επιτυχία του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου

Οµάδα ακαδηµαϊκών, της οποίας ηγείται η Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου, από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου έχει εξασφαλίσει πολύ σηµαντική
χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράµµατος Marie-Curie. Ιδιαίτερη τιµή αποτελεί
για την ερευνητική οµάδα και το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, το γεγονός ότι για πρώτη φορά για την Κύπρο
και για ένα νέο πανεπιστήµιο έχει ανατεθεί ο ρόλος του συντονισµού ενός τέτοιου προγράµµατος, κάτι που συνήθως
συµβαίνει µε καθιερωµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης.
Σηµειώνεται ότι τα προγράµµατα Marie-Curie, τα οποία επικεντρώνονται σε θέµατα έρευνας και εκπαίδευσης
ερευνητών, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Το ερευνητικό πρόγραµµα που κατατέθηκε από την Οµάδα του Τµήµατος
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, διακρίθηκε στις δέκα καλύτερες από ένα σύνολο 900
προτάσεων.
Η ερευνητική πρόταση επικεντρώνεται στην Ευφυή ∆ιαχείριση για Αειφόρο ∆οµηµένο και Φυσικό Περιβάλλον µέσα
από την διεπιστηµονική αξιοποίηση τεχνολογιών αιχµής από την πολιτική µηχανική, δίκτυα ασύρµατων αισθητήρων
και ψηφιακή ανάλυση σήµατος. Στο πρόγραµµα συµµετέχουν δεκαπέντε κορυφαία πανεπιστήµια, ερευνητικά
ινστιτούτα και επιχειρήσεις από τη βιοµηχανία από επτά ευρωπαϊκές χώρες, καθώς επίσης και διακεκριµένοι
επιστήµονες από Αµερική, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία και Χόνγκ Κόνγκ. Η πρόταση χρηµατοδοτείται µε το συνολικό
ποσό των 3.700.000 ευρώ και έχει διάρκεια τέσσερα χρόνια.
Η σηµαντική αυτή επιτυχία υπογραµµίζει την έµφαση που δίνει το Πανεπιστήµιο στη διεξαγωγή έρευνας υψηλής
ποιότητας και στη συνεργασία µε κορυφαία ακαδηµαϊκά ιδρύµατα στην Ευρώπη, Αµερική, Ασία και Αυστραλία και
αποτελεί σηµαντικό ψήφο εµπιστοσύνης προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου και το Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, επιτρέποντας στο Πανεπιστήµιο να χρησιµοποιεί τον τίτλο διάκρισης
Marie Curie Funded Institution.
Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2009
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