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Στην ιστοσελίδα του ανάρτησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τον Οδηγό Εργαστηρίων που
είχε παρουσιάσει τον περασμένο Αύγουστο ο Πρύτανης του τοπικού ΑΕΙ Γιώργος Καψάλης.

Θυμίζουμε πως το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εξέδωσε έναν Οδηγό Εργαστηρίων, στον οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα Εργαστήρια που υφίστανται και λειτουργούν στα διάφορα
Τμήματα του Ιδρύματος.
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Κατά την παρουσίαση ενός Εργαστηρίου παρέχονται πληροφορίες για τη διεύθυνση και το
προσωπικό του, για το έργο που επιτελεί, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που έχει
αναπτύξει, για την εργαστηριακή υποδομή που διαθέτει, ενώ παρουσιάζεται και ένας
αριθμός δημοσιεύσεων που έχει πραγματοποιηθεί από το συγκεκριμένο Εργαστήριο.

Με τον τρόπο αυτό, η πρυτανική αρχή προσδοκά πως η Περιφέρεια Ηπείρου και οι Δήμοι
της Ηπείρου, αλλά και γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι από ολόκληρη τη χώρα, θα έχουν
άμεση πρόσβαση και ενημέρωση για το επιστημονικό έργο που μπορεί να αναλάβει το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και για τις γενικότερες συνεργασίες που μπορούν να
διαμορφωθούν από κοινού.

Η πρωτοβουλία αυτή συνιστά μια έμπρακτη απόδειξη της αναζήτησης της συνεργασίας με
την τοπική κοινωνία και οικονομία, από μέρους της τοπικής ακαδημαϊκής κοινότητας ώστε
να γίνει πράξη, η περίφημη διασύνδεση Πανεπιστημίου και πόλης.

Τώρα πλέον είναι στο χέρι των φορέων αφενός να προκαλέσουν τη συνεργασία με τα
εργαστήρια που παρουσιάζουν ερευνητικό αντικείμενο ικανό να προσφέρει στην ανάπτυξη
των Δήμων της περιοχής και όχι μόνο – το ίδιο θεωρητικά ισχύει για τα Επιμελητήρια και
άλλους φορείς – και αφετέρου, στο χέρι του Πανεπιστημίου να αποδείξει πως έχει
ξεπεράσει τα ταμπού της σύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την πραγματική
οικονομία, ώστε να αναπτυχθούν παραδείγματα εφαρμοσμένης έρευνας που θα βγουν σε
μαζική παραγωγή, γιατί όχι...

Μπορείτε να δείτε την έκδοση του Οδηγού Εργαστηρίων στην Ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2017/12/odigos-ergastirion-2017-2018-v1.pdf
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