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Λευκωσία, 28 Σεπτεμβρίου 2020 

 
 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Πρόσκληση σε Γεύμα Εργασίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

του ΤΕΠΑΚ 
  
Κυρία/ε, 
 
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) 
διοργανώνει γεύμα εργασίας την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 μεταξύ 1:00μμ 
και 4:00μμ στο εστιατόριο Fat Fish στην Λεμεσό. 
 
Σκοπός του γεύματος εργασίας είναι η διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
εκπροσώπων της τοπικής βιομηχανίας της Κύπρου και των μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ σε σχέση με τον σχεδιασμό και 
ανάπτυξη ενός νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Χημική Μηχανική, το οποίο θα 
προσαρμόζεται και θα καλύπτει πρώτιστα τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας, αλλά 
ταυτόχρονα θα συμβαδίζει και θα εναρμονίζεται με τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον 
τομές της Χημικής Μηχανικής.  
 
Ο ρόλος της τοπικής βιομηχανίας είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο κατά τον σχεδιασμό, 
όσο και κατά την υλοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (MSc) του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ. Επίσης, η βιομηχανία θα να είναι σε συνεχή και 
ενεργό συμμετοχή κατά την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η ουσιαστική αλληλεπίδραση της με τους ίδιους φοιτητές και τον 
ακαδημαϊκό χώρο. Στόχος του Τμήματος δεν είναι η ετοιμασία ενός «τυπικού» 
προγράμματος σπουδών το οποίο θα πληροί μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια και προϋποθέσεις, 
αλλά η ανάπτυξη ενός προγράμματος το οποίο, πέραν της ακαδημαϊκής αριστείας, θα 
ανταποκρίνεται και στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της 
βιομηχανίας, πυλώνες τους οποίους το Τμήμα έχει ταχθεί από την Πολιτεία να εξυπηρετεί.  
 
Για δηλώσεις συμμετοχής στο γεύμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον 
Συντονιστή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Καθηγητή Κώστα Ν. Κώστα στο 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο costas.costa@cut.ac.cy ή στο τηλέφωνο 25002515. 
Το κόστος συμμετοχής στο γεύμα εργασίας είναι €50. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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