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δημιουργία καινοτόμων λύσεων και προϊόντων για 
την αειφορία των παράκτιων αστικών περιοχών 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΥΦΥΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης, 
το EU-CONEXUS, επικεντρώνει τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, τις δραστηριότητες έρευνας και 
καινοτομίας, σε πτυχές που συνδέονται με τις αστικές και ημιαστικές ακτές. Οι ακτές είναι περιοχές όλο 
και πιο πυκνοκατοικημένες και ταυτόχρονα, πολύ σημαντικές για το εμπόριο, την υδατοκαλλιέργεια και 
την αλιεία, την ενέργεια, τον τουρισμό και άλλα. Παράλληλα, οι ακτές είναι πιο ευάλωτες στις συνέπειες 
της κλιματικής αλλαγής.
Το EU-CONEXUS προτείνει μια νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση, όσον αφορά την οργάνωση μελετών 
και ερευνών που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών που 
αντιμετωπίζουν τα αστικά παράκτια περιβάλλοντα.
Το EU-CONEXUS καλύπτει την έξυπνη αστική βιώσιμη παράκτια ανάπτυξη από ολιστική άποψη, 
χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές και πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και την έρευνα 
και θα συμβάλει ενεργά στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και τη χάραξη περιφερειακών πολιτικών.
Το EU-CONEXUS θα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός διακρατικού συστήματος για τη δημιουργία καινοτόμων 
λύσεων και προϊόντων για την αειφορία των παράκτιων αστικών ακτών. Θα συνοδεύει τις νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και θα προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των βιομηχανιών και των ιδρυμάτων-εταίρων.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:

Το EU-CONEXUS για τους φοιτητές:
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
• Μαθήματα Minor στην «Ευφυή Αειφόρο Διαχεί-

ριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης»(σε επίπεδο 
Bachelor)

• Πρόγραμμα Joint Master
• Κοινό πρόγραμμα διδακτορικού τίτλου
• Μαθήματα εξειδίκευσης δια βίου μάθησης
• Summer & Winter Schools
• Μαθήματα ξένων γλωσσών
• Ευρωπαϊκή «πανεπιστημιούπολη»
• Συνδυασμένες επιλογές κινητικότητας (φυσική 

και εικονική)
• Κοινά ευρωπαϊκά πτυχία και κοινά ευρωπαϊκά 

διπλώματα
• Εστίαση στη γλώσσα, την επιχειρηματικότητα, 

τις διαπολιτισμικές και διεπιστημονικές δεξιό-
τητες

• Ένταξη εμπειρογνωμόνων της βιομηχανίας στην 
ανάπτυξη πρακτικών ικανοτήτων

• Φοιτητική κάρτα EU-CONEXUS 
• Σύστημα Buddy
• Δίκτυο αποφοίτων
• Πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις

Το EU-CONEXUS για την ακαδημαϊκή κοινότητα:
INTER-UNIVERSITY CAMPUS:
• Βιώσιμη ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών
• Συμπληρωματικές ακαδημαϊκές προσφορές 
• Κοινά ερευνητικά ιδρύματα
• Ευρωπαϊκός κόμβος εμπειρογνωμοσύνης για 

την έξυπνη αστική βιωσιμότητα των ακτών
• Κέντρο αριστείας για παιδαγωγικές καινοτομίες
• Ενίσχυση και διεύρυνση διεπιστημονικών μελε-

τών και ερευνών
• Smart Campus
• Green Campus
• Συμμετοχή σε διεθνή έργα
• Διεθνοποίηση

Το EU-CONEXUS για τη βιομηχανία:
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΚΟΙΝΗ ΕΡΕΥΝΑ:
• Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Βιο-

τεχνολογίας
• Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επι-

στημών και Βιοποικιλότητας
• Ινστιτούτο Παράκτιας Μηχανικής
• Ινστιτούτο Κοινωνικών, Πολιτιστι-

κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

LA ROCHELLE UNIVERSITÉ, FRANCE
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