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Συμμετέχοντες εταίροι
Το Πανεπιστήμιο της Κραϊόβα (UCV), είναι

και εκπαιδευτικό υλικό.
Ο κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
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κλινικές μελέτες με τη χρήση ψηφιακής
απεικόνισης και τα συνοδευτικά σημειώματα,
ένα διαδραστικό σύστημα πολυμεσικής βάσης
δεδομένων που περιέχει όλες τις αναφορές
σχετικά με τους ασθενείς που λαμβάνουν

συντονιστής του προγράμματος, προσφέρει άριστες
συνθήκες σπουδών για τους 30000 φοιτητές
του,όπου σε διάφορους τομείς αγκαλιάζουν 120
ειδικότητες. Παρέχει ανώτατη εκπαίδευση στον
τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, Οικονομικών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μηχανικών, Υγείας και
Αποκατάστασης. UCV συνεργάζεται με διεθνή,
εθνικά θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, των ΜΜΕ. Η ενσωμάτωση στην
ευρωπαϊκή ακαδημαϊκή δομή πραγματοποιείται
μέσω προγραμμάτων συνεργασίας, όπως LLP, και η

ανάπτυξη των ξένων εταιρικών σχέσεων του
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης. UCV
είναι
συνδεδεμένες
με
διεθνούς
κύρους
ακαδημαϊκό ένωση: EUA-European University
Association, IAU-Διεθνής Ένωση Πανεπιστημίων
κ.λπ.
http://www.ucv.ro/
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) είναι
ένα Ακαδημαικό Ίδρυμα, που ιδρύθηκε το 1973.
Πήρε το όνομά του από τον Έλληνα φιλοσόφο
Δημόκριτο. Η κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου
είναι στην Κομοτηνή, αλλά υπάρχουν και
πανεπιστημιουπόλεις
σε
Κομοτηνή,
Ξάνθη,
Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην Ξάνθη
βρίσκεται η Πολυτεχνική Σχολή με πέντε Τμήματα
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και
Μηχανικών
Παραγωγής
και
Διοίκησης).
Ο
συνολικός
αριθμός
των
φοιτητών
του
Πανεπιστημίου είναι περίπου 18.000, ενώ η
Πολυτεχνική Σχολή έχει ετήσια εισαγωγή περίπου
1.000
προπτυχιακών
φοιτητών
και
200
μεταπτυχιακών φοιτητών.
http://www.ee.duth.gr/en/
Το
Εθνικό
Κέντρο
Έρευνας
Φυσικών
Επιστημών "Δημόκριτος" (ΕΚΕΦΕ) είναι το
μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο στις εφαρμοσμένες
επιστήμες και τη μηχανική στην Ελλάδα. ΕΚΕΦΕ
είναι το σπίτι της Ελληνικής Εθνικής υποδοχής, ένα
σημαντικό κόμβο στη Ελληνικού Εθνικού Δικτύου
Έρευνας
και
Τεχνολογίας
(ΕΔΕΤ)
και
πρωταγωνιστής
στην
ανάπτυξη
των
τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών δικτύωσης
στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών (IIT) συμμετέχει ενεργά σε
πολλούς τομείς των ΤΠΕ, συμπεριλαμβανομένων
των: Υπολογιστική νοημοσύνη, την επεξεργασία
εικόνας,
συστήματα
πολυμέσων,
ασύρματα
ευρυζωνικά δίκτυα, e-learning και e-business, τη
μηχανική λογισμικού, κλπ. Επιπλέον, έχει IIT μια

σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων
πληροφορικής
για
βιοϊατρικές
εφαρμογές.http://www.iit.demokritos.gr
Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV)
είναι ένα ερευνητικό κέντρο αφιερωμένο στην
επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη,
την τεχνική συμβουλευτική και κατάρτιση στην
εμβιομηχανική. Μια διεπιστημονική ομάδα από 250
επαγγελματίες,
όπως
μηχανικοί,
γιατροί,
πληροφορική, φυσιοθεραπευτές, βιολόγοι, οι
κοινωνικοί λειτουργοί, οι σχεδιαστές, κ.λπ.
συνθέτουν το Instituto de Biomecanica de
Valencia. Έχουν μια ευρεία εμπειρία σε συντονισμό
και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Συμμετέχουν σε ένα Master of Βιοϊατρικής
Μηχανικής
και
προσφέρουν
επαγγελματική
κατάρτιση για την online πλατφόρμα «εικονική
πανεπιστημιούπολη IBV". IBV διαθέτει ένα ευρύ
δίκτυο επαφών με άλλα εκπαιδευτικά κέντρα και
επαγγελματίες του τουρισμού στον ορθοπαιδικό
τομέα. www.ibv.org
Κλινική Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών
του Βουκουρεστίου (Scub) περιλαμβάνει 725
κλίνες σε 16 τομείς δραστηριότητας, πάνω από 250
ειδικοί και πολύ περισσότερο τους κατοίκους και
τους εκπαιδευτές. Προσφέρει τις καλύτερες
συνθήκες για την έρευνα και στην καθημερινή
κλινική πρακτική μπορεί να επιλεγεί ένας μεγάλος
αριθμός των ασθενών που μπορούν να παρέχουν
την απαραίτητη μελέτη των δεδομένων. Οι
δραστηριότητές
της
περιλαμβάνουν
ιατρικές
υπηρεσίες, την ιατρική και εκπαιδευτική ανάπτυξη,
η συνεχής ιατρική εκπαίδευση. Η ορθοπεδική
κλινική έχει περισσότερους από 30 ειδικούς στο
τραύμα και την παθολογία ορθοπεδική.
http://www.scub.ro/
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Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

