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Στις 09/09/2015, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Rostov-on-Don της Ρωσίας γιόρτασε την 85η
επέτειο της ιδρύσεως του με επίτιμους καλεσμένους τον πρόεδρο του ΤΕΙ Αθηνών κ. Μιχάλη
Μπρατάκο και τον Καθηγητή κ. Μιχάλη Γλαμπεδάκη.
Στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό συμμετείχαν, εκτός από το ΤΕΙ της Αθήνας, εκπρόσωποι
από 8 Ρωσικά πανεπιστήμια, 2 Γεωργιανά, 2 Ινδονησιακά και ένα Τσέχικο. Η υποδοχή και η φιλοξενία που επιφυλάχθηκε σε όλους τους καλεσμένους, ήταν θερμή και εγκάρδια καθ’ όλη τη διάρκεια του εορτασμού.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τον λόγο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή κ.
Besari-on Chokhoevich MESKHI, ο οποίος στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ Αθηνών. Μία συνεργασία που, όπως δήλωσε και ο Πρύτανης,
αναμένεται να αποδώσει ακόμα περισσότερους καρπούς μέσα στα επόμενα χρόνια. Το βράδυ
της ίδιας ημέρας, σε μεγαλοπρεπή τελετή που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου
και στην οποία συμμετείχαν 1500 καλεσμένοι, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας εκφώνησε λόγο και
αναφέρθηκε με τη σειρά του στις παραδοσιακές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας. Μέρος της
ομιλίας κατέλαβαν οι αναφορές στον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ευρώπης, στην επιτυχή πορεία των Ελληνικών ΑΕΙ προς τον χώρο αυτόν και την σχεδόν απόλυτη εφαρμογή της διακήρυξης της Μπολόνια από το ΤΕΙ Αθηνών. Τα παρατεταμένα χειροκροτήματα των συμμετεχόντων στο κατάμεστο αμφιθέατρο επιβεβαίωσαν την αποδοχή των λεγόμενων του Προέδρου.
Η πρώτη ημέρα ολοκληρώθηκε με μία μεγάλη δεξίωση η οποία έδωσε την ευκαιρία στον
Πρόεδρο κ. Μιχάλη Μπρατάκο και στον καθηγητή κ. Μιχάλη Γλαμπεδάκη να ανταλλάξουν απόψεις με Πρυτάνεις Ρωσικών και άλλων Πανεπιστημίων ενισχύοντας έτσι της εξωστρέφεια του ΤΕΙ
του Αθηνών.
Η δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένη στη Διαδικασία της Μπολόνια. Ο
πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών προήδρευσε της εκδήλωσης, ενώ ο καθηγητής κ. Μιχάλης Γλαμπεδάκης έδωσε διάλεξη με θέμα την Ευρωπαϊκή Ανώτατη Εκπαίδευση, τη Διακήρυξη της Μπολόνια
και τα Εργαλεία Εφαρμογής της. Η ομιλία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ενώ οι αλλεπάλληλες και
συνεχείς ερωτήσεις του ακροατηρίου οδήγησαν στον διπλασιασμό της διάρκειας της από την αρχικά προβλεπόμενη.
Αυτό που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι η σπουδαιότητα της ύπαρξης και λειτουργίας του πανεπιστημίου στην τοπική κοινωνία. Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν όλες οι τοπικές αρχές, ο Δήμαρχος της πόλης (με δωρεά του Δήμου κατασκευάστηκαν η πισίνα και τα δυο γήπεδα
του Πανεπιστημίου), εκπρόσωποι των τραπεζών της πόλης, ένας εκ των οποίων παρέδωσε στον
Πρύτανη επιταγή 850.000 ρουβλίων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι βετεράνοι πολέμων και πλήθος επώνυμων και
μη κατοίκων της περιοχής.
Το πανεπιστήμιο DSTU έχει 6 σχολές (Φυσικομαθηματική, Τεχνικών Επιστημών, Οικονομίας, Ιστορίας, Φιλοσοφική και Παιδαγωγική) με 45.000 φοιτητές και 8.000 προσωπικό ενώ έχει
συνάψει πολλές συνεργασίες με τον Ιδιωτικό τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε δύο.
o με την εταιρεία EURODON LLC, μια κάθετη μονάδα από την εκτροφή έως τη διακίνηση τελικών προϊόντων γαλοπούλας. Η εταιρεία παράγει, συσκευάζει και διακινεί 120 χιλιάδες
τόνους προϊόντων γαλοπούλας τον χρόνο και είναι η μεγαλύτερη Ρωσική εταιρεία του είδους. Το πανεπιστήμιο DSTU παρέχει υπηρεσίες ποιοτικής υποστήριξης της παραγωγής
της εταιρείας. Σχεδίασε και ελέγχει το σύστημα αερισμού/εξαερισμού των χώρων εκτροφής, το διαιτολόγιο και τη σίτιση των πτηνών, τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων. Οι καθηγητές έχουν διαρκή συνεργασία με την εταιρεία, ενώ οι φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρεία.

o Με Ρωσικό τοπικό κανάλι για την παραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων στα εργαστήρια/στούντιο του Πανεπιστημίου. Την παραγωγή την κάνουν επαγγελματίες δημοσιογράφοι εκπαιδεύοντας έτσι τους φοιτητές σε πραγματικές συνθήκες.
Όπως μας εξήγησαν οι συνοδοί μας, οι συνεργασίες με τις ιδιωτικές εταιρείες είναι πολύ χρήσιμες γιατί εκτός των οικονομικών ωφελημάτων, φέρνουν σε συνεχή επαφή το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές με το πραγματικό εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον.
Τέλος, ο Πρύτανης του DSTU και ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών συμφώνησαν να αναμορφώσουν τη
συνεργασία των δυο ιδρυμάτων στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, με αύξηση του αριθμού των
ανταλλασσόμενων φοιτητών και προσωπικού, αλλά και με συνεργασία στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Εκδήλωση στο κατάμεστο Συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών εκφωνεί λόγο ενώπιον του πολυπληθούς ακροατηρίου

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών Καθηγητής κ. Μιχάλης Μπρατάκος και ο Πρύτανης του Τεχνικού Πανεπιστημίου Rostov-on-Don, Καθηγητής κ. Besarion Chokhoevich MESKHI

Ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου για τις Επιστημονικές Έρευνες και τις Καινοτόμες Δραστηριότητες, Καθηγητής κ. Alexander Sukhinov, ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών Καθηγητής κ. Μπρατάκος Μιχάλης, ο Καθηγητής κ. Γλαμπεδάκης Μιχάλης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων και Διεθνών
Σχέσεων του DSTU κ. Helena Stanislavovna

Από τη διάλεξη του Καθηγητή κ. Γλαμπεδάκη Μιχάλη για τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης
της Ευρώπης. Προεδρεύει της Ημερίδας ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθηνών, Καθηγητής κ. Μπρατάκος. Ερωτήσεις από τους συμμετέχοντες.

Από τιμητική εκδήλωση με τοπικά παραδοσιακά συγκροτήματα προς τιμή των προσκεκλημένων.
Στιγμιότυπο από τη γραμμή παραγωγής της εταιρείας EURODON LLC, της μεγαλύτερης στη Ρωσία
τον τομέα προϊόντων γαλοπούλας. Το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει την ευθύνη της ποιότητας της
παραγωγής.

