Πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πεκίνο της Κίνας
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε συνεργασία με το Tsinghua University, διοργανώνει
τον Ιούλιο του 2018 ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πεκίνο της Κίνας για ενδιαφερόμενους
φοιτητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. Το ταξίδι, που αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις στην
αγγλική γλώσσα στους τομείς για τους οποίους είναι διάσημο το ερευνητικό πανεπιστήμιο
Tsinghua, όπως Πληροφορική, Τεχνολογία και Φυσικές Επιστήμες, και αποσκοπεί στην
εμβάθυνση της συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του
πανεπιστημίου μας.
Η Κίνα είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη και προοδευτική χώρα και αποτελεί έναν
εξαιρετικά σημαντικό προορισμό από πολλές απόψεις. Η παράδοσή της είναι γνωστή και η
ιστορία της έχει διάρκεια περισσότερο από 3000 χρόνια. Περισσότερο σημαντικό για το
πανεπιστήμιό μας είναι ότι η Κίνα είναι σήμερα ανεπτυγμένη και στον ακαδημαϊκό τομέα, ενώ
σε συγκεκριμένους ερευνητικούς τομείς τείνει να γίνει ηγέτιδα δύναμη. Τέλος, η οικονομική της
πρόοδος και φιλόδοξα αναπτυξιακά προγράμματα όπως το One Belt One Road Initiative
θέτουν τη βάση για αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας και σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ τους.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι θα διαρκέσει περίπου 10 ημέρες με 8 διανυκτερεύσεις, και εκτός
από τις διαλέξεις θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε τεχνολογικές εταιρείες που έχουν έδρα στο
Πεκίνο και εκδρομές σε σημαντικούς προορισμούς της Κίνας. Το κόστος για τη συμμετοχή στο
ταξίδι υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 1000 και 1200 ευρώ, ενώ η διεξαγωγή του θα γίνει
μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Ιουλίου.
Το ταξίδι απευθύνεται στα τεχνικά και επιστημονικά τμήματα του πανεπιστημίου, ώστε
οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις:
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Πληροφορικής
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Ακολουθεί η φόρμα δήλωσης συμμετοχής για το ταξίδι, την οποία παρακαλούμε
συμπληρώστε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες και μόνο εφόσον είστε σίγουροι ότι θα
μπορείτε να συμμετάσχετε σ' αυτό. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι θα χρειαστούμε επίσημη και
ονομαστική πρόσκληση των συμμετεχόντων από το πανεπιστήμιο Tsinghua για την έκδοση της

βίζας, συνεπώς η αρχική σύσταση της αποστολής θα είναι και οριστική. Στη συνέχεια θα
ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να καταθέσουν μια προκαταβολή για το κόστος του ταξιδιού,
ενώ θα υπάρξουν δόσεις για τα υπόλοιπα χρήματα.
Φόρμα δήλωσης συμμετοχής: https://goo.gl/forms/Y6WMSNtI9LmtgXo22
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