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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ ΡΩΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΘ
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Θεσσαλονίκη, 30/3/2016
Εγκαινιάστηκε χθες, Τρίτη 29/3, με μεγάλη επιτυχία, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του
ΚΕ.Δ.Ε.Α. του ΑΠΘ, η Έκθεση των κορυφαίων Ρωσικών Πανεπιστημίων
«Lomonosov Moscow State University», «Moscow State University of International
Relations», «Peoples’ Friendship University of Russia» και «Kuban State University»,
που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών
του ΑΠΘ.
Στην τελετή της έναρξης χαιρέτισαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Π. Μήτκας, ο οποίος
σκιαγράφησε το πλέγμα των συνεργασιών του ΑΠΘ με ρωσικά Πανεπιστήμια, ο Γεν.
Πρόξενος της Ρωσίας κ. Α. Ποπόφ, ο βουλευτής Στ. Καλαφάτης, οι επικεφαλής των
αντιπροσωπειών των ξένων πανεπιστημίων και ο Υπεύθυνος του Προγράμματος
«ΙΑΣΩΝ» Ομ. Καθηγητής Ι. Καζάζης, ο οποίος μετέφερε και τον χαιρετισμό του
Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ι. Αμανατίδη και του Υφυπουργού Παιδείας, τ. πρύτανη
του ΕΚΠΑ, Καθ. Θ. Πελεγρίνη.
«Οι σχέσεις του ΑΠΘ με τα Ρωσικά Πανεπιστήμια μόνο “επιφανειακές” δεν είναι»
υποστήριξε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Περικλής Μήτκας και αναφέρθηκε στις
πολύχρονες και στενές σχέσεις που διατηρεί το ΑΠΘ με τα Πανεπιστήμια της
Ρωσίας: Συμφωνίες Επιστημονικής Συνεργασίας με 16 Ιδρύματα, 5 συνεργασίες στο
πλαίσιο του νέου προγράμματος «ERASMUS+ International», προοπτική ίδρυσης
κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και την αντίστοιχη Σχολή του Πανεπιστημίου
Φιλίας των Λαών και ποικίλες δράσεις στο πλαίσιο του «2016: Αφιερωματικού Έτους
Ελλάδας στη Ρωσία και Ρωσίας στην Ελλάδα». Ειδική μνεία πραγματοποίησε στο
Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» του ΑΠΘ που εδώ και 22 χρόνια προωθεί τις ελληνικές
σπουδές σε Πανεπιστήμια των παρευξείνιων χωρών.
Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, αναφέρθηκε ακόμη στο γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη
συζητήσεις για τη δημιουργία Έδρας Ρωσικών Σπουδών και Έδρας Ποντιακών
Μελετών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Ο κ. Μήτκας ευχήθηκε η Έκθεση να
καθιερωθεί σαν ετήσιο γεγονός και να αποτελέσει πόλο έλξης για ακόμη περισσότερα
Ρωσικά Πανεπιστήμια.

Η προσέλευση φοιτητών ήταν πολυπληθής και συνεχής και διήρκεσε πολύ πέραν
του ωραρίου. Οι πρώτες παρουσιάσεις των ρωσικών προγραμμάτων σπουδών για
φοιτητές ήταν εξαιρετικά ελκυστικές, ενώ οι ερευνητικές ευκαιρίες για καθηγητές
τμημάτων που ενδιαφέρονταν για συμπράξεις ήταν σε επίπεδο διεθνούς συνεδρίου.
Με το τέλος της πρώτης ημέρας ήρθαν οι πρώτες ανακοινώσεις:
•
Ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του «Kuban State University», Καθ.
M. Baryshev, ανακοίνωσε ότι το πανεπιστήμιό του αναλαμβάνει τα έξοδα για μια
Αποστολή με Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό ενδιαφέρον για τους δέκα αριστούχους
φοιτητές του ΑΠΘ που παρακολουθούν το μάθημα Ρωσικής Γλώσσας και Πολιτισμού
στο ΑΠΘ. Η ομάδα του ΑΠΘ θα συμμετάσχει στη Διεθνή Ολυμπιάδα για τη Ρωσική
Γλώσσα.
•
Δωρεάν Πρόγραμμα Επιμόρφωσης–Κατάρτισης για αναβάθμιση προσόντων
για τη διδασκαλία της Ρωσικής στο ΑΠΘ.
•
Ο Καθ. V. Chastnykh, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Ρωσικής
Γλώσσας του «Lomonosov Moscow State University», ανακοίνωσε την άμεση
χορήγηση τριών υποτροφιών ετήσιας διάρκειας σε ισάριθμους άριστους φοιτητές του
ΑΠΘ, επ’ ανταλλαγή με τρεις υποτροφίες που θα δώσει το ΑΠΘ σε Ρώσους φοιτητές
για εκμάθηση της ελληνικής στο ΑΠΘ.
•
Επίσης, ενθάρρυνε τη θεσμοθέτηση από πλευράς ΑΠΘ Διαγωνισμού
Ρωσικής Ποίησης στο ΑΠΘ, με έπαθλο μηνιαία υποτροφία για πρακτική άσκηση στη
Μόσχα.
•
Ο κ. Α. Ποπόφ, αφού επισήμανε τη γενικότερη σημασία της διοργάνωσης
αυτής για τις ελληνο-ρωσικές σχέσεις, εκτίμησε ότι αποτελεί το μαργαριτάρι όλων των
εκδηλώσεων για το Αφιερωματικό Έτος Ρωσίας Ελλάδος 2016. Διαβεβαίωσε τις
Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ για ενεργό στήριξη εκ μέρους του, τόσο των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΘ με ένα δίκτυο ρωσικών πανεπιστημίων, όσο
και της ουσιαστικής αναβάθμισης της διδασκαλίας της ρωσικής στο ΑΠΘ.
Η έκθεση συνεχίζεται
πανεπιστημίων.
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Επισυνάπτονται φωτογραφίες από την εκδήλωση.
___________________________________________________________________
Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί και να καλυφθεί η εκδήλωση

υπόλοιπων

