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Ποιε ση αντικέ εισηγήσει /π ροτάσει π αρουσιάστη
καν; Παρουσιάστηκαν 38 εισηγήσει , καλύπ τοντα ένα ευ
ρύτατο φάσ α επ ιστη ονικών θε άτων και γνωστικών αντι
κει ένων. Αρκετέ απ ό οικονο ολόγου ,

ηχανικού , και

επ ιστη όνων τη αγωγή είχαν ω θέ α το π εριβάλλον, του
ενεργειακού π όρου και την κλι ατική αλλαγή. Μια άλλη
ενότητα αφορούσε στι π ολλέ π τυχέ τη τεχνητή νοη ο
σύνη - απ ό την ιδιωτικότητα έχρι εφαρ ογέ τη . Μία άλλη,

«Ιο ιεπ ιστη ονικό Φόρου
στο Πανεπ ιστή ιο Κύπ ρου»
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στον ρόλο των συναισθη άτων, νευροεκφυλιστικέ διαταρα
χέ , στη ελέτη καρκινικών όγκων ε οντέλα ηχανική ,
κοκ. Ήταν ία διανοητική π ανδαισία!

Ποιο ήταν ο στόχο του 1ου τεπ ιστη ονικού Φόρου
π ου διοργάνωσε η ΣΜΣ; Η π ροώθηση τη διεπ ιστη ονική
έρευνα στο Πανεπ ιστή ιο Κύπ ρον. Θέλου ε να υπ ογρα
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σου ε τη ση ασία του «π αν» στην έννοια «π ανεπ ιστή ιο»
και τη σπ ουδαιότητα τη επ ιστη ονική ώσ ωση ω κατα-

γασία για την π ληρέστερη ενό φαινο ένου. Π.χ. σύζευξη
ιστορία και λογοτεχνία , λογοτεχνία και αθη ατικών,
κλασικών σπ ουδών και κοινωνική ψυχολογία , διεπ ιστη ο

λύτη διανοηπ κή εξέλιξη .
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Τι ανέδειξε; Τι π ολλέ ευκαιρίε διεπ ιστη ονική συνερ

νικέ π ροσεγγίσει στον θηλασ ό, τη ητρότητα και τα συ
ναισθή ατα, κλπ . Στο έτρο π ου κα ία επ ιστή η δεν εξα

Γιατί η έ φαση στη διετπ στη ονικότπ τα; Αν και η επ ιστη

ντλεί το φαινό ενο π ου ελετά, η δι-επ ιστη ονική συνεργα

ονική εξειδίκευση είναι αναγκαία, έχει τη σκοτεινή τη

σία είναι επ ιβεβλη ένη. Η γόνι η σύνθεση δεν είναι εύκολη,

π λευρά - δη ιουργεί στεγανά και απ ο ειώνει τη σύνθετη

αλλά είναι αναγκαία. Μαθαίνου ε ο ένα απ ό τον άλλο.

κατανόηση των φαινο ένων. Γνωρίζου ε όλο και π ερισσότε
ρο για όλο και π ιο ικρά π ράγ ατα, κερδίζου ε σε βάθο
αλλά χάνου ε τη εγάλη εικόνα.

θα οργανώσει διεπ ιστη ονικά σε ινάρια-συνέδρια για

η κλι ατική αλλαγή και βιοπ οικιλότητα, η εκπ αιδευτική,

θέ ατα όπ ω ο π λούτο , η τεχνητή νοη οσύνη, το

υγειονο ική και οικονο ική π ολιτική, οι ανισότητε , η π ολι
τι ακαδη αϊκέ κατηγοριοπ οιήσει .

ορφώνονται ε

διοργάνωση του 2ου ιεπ ιστη ονικού Φόρου

το 2020. Επ ιπ λέον, η Σχολή Μεταπ τυχιακών Σπ ουδών

έρευνα ε φλέγοντα σύγχρονα π ροβλή ατα, όπ ω είναι λ.χ.

τική διακυβέρνηση, κλπ ., τα οπ οία δεν συ

Ποιο το επ ό ενο βή α; Να π ορευτού ε στη
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εκ τούτου, δυσκολευό

αστε να συγχρονίσου ε απ οτελεσ ατικά την επ ιστη ονική

π εριβάλλον, κ.λπ .
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