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Στην «Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πανεπιστημίων της Μεταρρύθμισης 
[ERUA]», το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μαζί με τα Πανεπιστήμια Université 
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Roskilde University, University of Konstanz 
και New Bulgarian University, τα οποία θεωρήθηκαν πρωτοποριακά από την 
ίδρυσή τους, μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον των 
Πανεπιστημίων, ως χώρων συμπερίληψης, πολύ-συμμετοχικής 
δημιουργικότητας και καινοτομίας, κριτικής και ελεύθερης σκέψης, 
δυναμικού διεπιστημονικού πειραματισμού στην έρευνα και τη μάθηση, με 
έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, τη διαφορετικότητα, την κοινωνία και τα 
κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα.  

#ERUASummit2021  

Η Συμμαχία [ERUA] σας καλεί στο 1st ERUA Summit: Re -imagine European 
higher education with us! που διοργανώνεται ψηφιακά στις 2-4 Δεκεμβρίου 
2021. Στο πλαίσιο του #ERUASummit2021 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
δημιουργεί στα νησιά των πανεπιστημιακών του μονάδων, ανοικτούς χώρους 
υποδοχής και διάδρασης προς τις Τοπικές Κοινωνίες και τις Κοινότητές του, 
προς παρακολούθηση των ψηφιακών συναντήσεων της Συμμαχίας. Το 
Ανοικτό Πρόγραμμα συμμετοχής περιλαμβάνει:  

2 Δεκεμβρίου 
 
 
 
  

| 14:00-15:30 |  Plenary session: Universities as inclusive experimental spaces 
to re-imagine higher education together  

| 16:00-17:30 |  Workshop1: Reform University Ideals and Data Collection 
| 18:00-19:30 |  Workshop 2: Flexible Joint Programs: challenges and 

opportunities for European Universities 

3 Δεκεμβρίου 
 
 
 
  

| 10:30-12:00 |  Workshop 3: Science Slam “Multilingualism”  
| 12:30-14:00 |  Workshop 4: A decade of Digital Transformation for Universities: 

A window for Openness, Innovation Ecosystems and Sustainable 
Partnerships  

| 17:30-19:00 |  Closing session with Cultural event 
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#ERUASummit2021 #UAegeanWorkshop4  

Το διαδικτυακό Workshop4: A decade of Digital Transformation for 
Universities: A window for Openness, Innovation Ecosystems and 
Sustainable Partnerships, που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, στις 3 Δεκεμβρίου | 12:30-14:00 |, στοχεύει στην ανάπτυξη 
διαλόγου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Έρευνας και υπηρεσιών των 
Πανεπιστημίων, τη σύνδεση Καινοτομίας & Βιωσιμότητας, μεταξύ 
Πανεπιστημίων & Κοινωνίας, μέσα από δράσεις των φοιτητών και 
φοιτητριών μας.  

Για να το πετύχουμε αυτό, το Πανεπιστήμιο προσκαλούμε κορυφαίους 
επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, από την ευρωπαϊκή και διεθνή 
κοινότητα, δίνοντας παράλληλα ένα βήμα διαλόγου στους φοιτητές μας, τις 
φοιτήτριες και ακαδημαϊκούς δασκάλους.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αναδεικνύονται οι σύγχρονες πτυχές της 
Έρευνας, της Καινοτομίας και της Εκπαίδευσης: ο κ. Κώστας Γληνός (Head 
of Unit for Open Science, DG RTD, E. C.) αναφέρεται στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό στις Επιστήμες, ο Καθ. Ηλίας Καραγιάννης (George 
Washington University) στον Πενταπλό Έλικα Καινοτομίας & την Έξυπνη 
Βιωσιμότητα, ενώ η Αν. Καθ. Katia Dupret στο ρόλο του Gamification στη 
Μάθηση.  

Η Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Κοινότητα του Αιγαίου αναπτύσσει θεματικές 
αναφορικά με ψηφιακές εφαρμογές και πρακτικές που δύνανται να 
μετασχηματίσουν την κινητικότητα, τη δημιουργικότητα και τη 
συνδεσιμότητα των φοιτητών/τριών ERUA μεταξύ τους, καθώς και την 
καθοριστική συμβολή της Υπεύθυνης Έρευνας στην αλληλεπίδρασή τους με 
την Κοινωνία. Υπ. Διδάκτορες/ισες και Μεταδιδάκτορές παρουσιάζουν δυο 
από τους σημαντικούς πυλώνες που αναπτύσσονται από το Πανεπιστήμιό 
μας, στο πλαίσιο της Συμμαχίας [ERUA]: #Aeiforia & Bauhaus Movements. 
Είναι αυτές και αυτοί που κινούν τη γνώση, τις ιδέες και τον πειραματισμό σε 
νέα μοντέλα ψηφιακής, πράσινης, κοινωνικά υπεύθυνης καινοτομίας, 
Στοχεύουν στη δικτύωση και ενεργοποίηση των φοιτητικών κοινοτήτων 
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ERUA, μέσα από τις Τέχνες και τον Πολιτισμό, αναζητώντας το δικό τους νησί 
στο Αιγαίο Αρχιπέλαγος, το #ERUAhaus Aegean Ιsland. 

 

Συναντήστε μας!!! 

Εγγραφή στο #ERUASummit2021 | Σύνδεση ανά ημέρα και πρόγραμμα  

Ερωτήματα σε Πρυτάνισσες & Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων [ERUA] στο Ask us| 

Ερωτήματα σε ομιλητές του #UAegeanWorkshop4 ανά σειρά εισήγησης στο 
#slido ERUAUAegean: 

#Speakers: Petros Kavassalis, VictorianoGiralt 
#Speaker: Nikos G. Stergiopoulos 
#Speaker: Katia Dupret 
#Speaker: Kostas Glinos  
#Speaker: Elias G. Carayannis 
#UAegean PhD Candidates as Speakers 
#Speaker: Eleni Gaki 
#Speaker: Spyros Bofylatos 
 

 

Περισσότερες πληροφορίες  

Αναλυτικό πρόγραμμα #ERUASummit2021 εδώ 

Αναλυτικό πρόγραμμα #ERUASummit2021 #UAegeanWorkshop4 εδώ 

Web: https://erua-eui.eu/ 

ERUA UAegean Office: Email: erua-eui@aegean.gr | Τηλ: +30 22510 36093  
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