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Εργοδότηση

Συνεργασία του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
του ΤΕΠΑΚ µε τη Βιοµηχανία και Κοινωνία της Κύπρου

Η συνάντηση γνωριµίας που πραγµατοποιήθηκε την Πέµπτη 10 ∆εκεµβρίου από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Γεωπληροφορικής αποσκοπούσε στην περαιτέρω γνωριµία µεταξύ του προσωπικού του Τµήµατος και
των συνεργατών και φίλων από τη βιοµηχανία, καθώς επίσης και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων ενίσχυσης και
επέκτασης της συνεργασίας αυτής. Στη συνάντηση παρεβρέθηκαν επίσηµοι της Πολιτείας και της πόλης της
Λεµεσού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, των Φίλων του ΤΕΠΑΚ, του ∆ήµου Λεµεσού, του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου, του Εµπορικού και
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Λεµεσού, της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου, του Τµήµατος Αναπτύξεως Υδάτων, του
Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λεµεσού και Αµαθούντας, του Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λεµεσού, καθώς επίσης και
άλλοι συνεργάτες από τη βιοµηχανία.
Όπως υπογράµµισε η Πρόεδρος του Τµήµατος, καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου, µέσα από τη συνάντηση αυτή το
Τµήµα επιθυµεί να επισφραγίσει και να τονίσει τη σηµασία που προσδίδει στη συνεργασία µε τη βιοµηχανία και να
τονίσει τις προσπάθειες που έχουν ήδη γίνει προς αυτή τη κατεύθυνση αλλά και τις σηµαντικές αρχικές επιτυχίες του
Τµήµατος που έχουν ήδη ανεβάσει το Τµήµα και το ΤΕΠΑΚ, στη σύντοµη µέχρι τώρα ιστορία του, σε ένα ψηλό
διεθνές επίπεδο.
Το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ υλοποιώντας τους ψηλούς στόχους
του στους τρείς βασικούς πυλώνες της λειτουργίας του, τη διδασκαλία και διεξαγωγή έρευνας διεθνούς επιπέδου και
την ουσιαστική συµβολή στη βιοµηχανία και κοινωνία της Κύπρου έχει ήδη αναπτύξει σηµαντικές συνεργασίες στην
Κύπρο και στο διεθνή χώρο. Το Τµήµα έχει ήδη αναπτύξει ουσιαστικές συνεργασίες µε σηµαντικό αριθµό
πανεπιστηµίων διεθνούς κύρους, ερευνητικά κέντρα και τη βιοµηχανία σε θέµατα έρευνας και εκπαίδευσης σε
Ευρώπη, Αµερική και Ασία. Ταυτόχρονα, το Τµήµα προσδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη ανάπτυξη µιας αµφίδροµης
σχέσης µε τη βιοµηχανία και κοινωνία της Κύπρου και τη δηµιουργία µηχανισµών για τεχνολογική ανάπτυξη σε
συνεργασία µε τη βιοµηχανία, για αξιοποίηση και µεταφορά της τεχνογνωσίας προς όφελος της ανταγωνιστικότητας
της βιοµηχανίας στη Κύπρο. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει, µεταξύ άλλων, σε συνεργασία µε κρατικούς,
ηµικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην Κύπρο καθώς και επαγγελµατικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε
τοµείς της Πολιτικής Μηχανικής και Γεωπληροφορικής.
Αξιοποιώντας τις πιο πάνω συνεργασίες το Τµήµα εµπλουτίζει σηµαντικά τα διδακτικά και ερευνητικά του
προγράµµατα µε απώτερο στόχο να επιστρέφει πίσω στη βιοµηχανία νέες τεχνολογίες, καθώς επίσης και άριστους
απόφοιτους, οι οποίοι θα διακρίνονται από µια ψηλού επιπέδου ολοκληρωµένη εκπαίδευση που θα συνδυάζει άρτια
το επιστηµονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο µαζί µε τις απαραίτητες επαγγελµατικές και διαπροσωπικές δεξιότητες.
Οι άρτιες σχέσεις του Τµήµατος µε τη βιοµηχανία αξιοποιήθηκαν και στη διεκπεραίωση της Πρακτικής Εξάσκησης
που διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος για τους φοιτητές του Τµήµατος. Η Πρακτική Εξάσκηση που υλοποιήθηκε
σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία στέφθηκε µε µεγάλη επιτυχία, δίνοντας την ευκαιρία στους φοιτητές να
εµπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους. Επίσης µέσα από τις διπλωµατικές τους εργασίες που
προγραµµατίζεται να γίνουν σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία θα µεταφέρουν παράλληλα τα αποτελέσµατα της
έρευνάς τους στο χώρο της βιοµηχανίας, αναπτύσσοντας και εδραιώνοντας τους σηµαντικούς αυτούς δεσµούς
µεταξύ του πανεπιστηµίου και της βιοµηχανίας.
Στον τοµέα της έρευνας, η συνεργασία µε την βιοµηχανία θεωρείται απαραίτητη για το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο
και το Τµήµα έχει ήδη αναπτύξει και αξιοποιήσει ουσιαστικές συνεργασίες στη Κύπρο και το διεθνή χώρο µε
σηµαντικές επιτυχίες στο τοµέα της έρευνας. Μια τέτοια σηµαντική επιτυχία είναι η απονοµή Προγράµµατος Marie
Curie µε το οποίο ερευνητική πρόταση που έχει καταθέσει οµάδα ακαδηµαϊκών από το Τµήµα, της οποίας ηγείται η
Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου, έχει διακριθεί στις 10 καλύτερες από 900 προτάσεις που έχουν κατατεθεί από
κορυφαία και καθιερωµένα πανεπιστήµια της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερη διάκριση για το Τµήµα, λαµβάνοντας
υπόψη ότι τα προγράµµατα Marie Curie είναι τα πιο ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ευρώπης. Το πρόγραµµα που
χρηµατοδοτείται µε 3.700.000 ευρώ είναι το µεγαλύτερο ερευνητικό πρόγραµµα που για πρώτη φορά συντονίζεται
από την Κύπρο, από το Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. Ένα από τα
σηµαντικά στοιχεία του προγράµµατος αυτού είναι η συνεργασία µε την βιοµηχανία, η εκπαίδευση των ερευνητών
σε πανεπιστήµια αλλά και στη βιοµηχανία και η καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της
ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας της Ευρώπης στον πρωτοποριακό τοµέα της Ευφυούς ∆ιαχείρισης του
∆οµηµένου και Φυσικού Περιβάλλοντος.
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