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Παρουσίαση της Έρευνας
Τροφίµων Βιοτεχνολογίας

Η Σχολή Τροφίµων Βιοτεχνολογίας

την ευγενική υποστήριξη της Ελληνική

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Πέµπτη, 25 Μαΐου 2017 και ώρα 9 π

του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Έρευνας Υποψηφίων ∆ιδακτόρων της

     Είκοσι πέντε (25) υποψήφιοι διδάκτορες

συγκεκριµένα των Τµηµάτων της Σχολής

Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονοµίας

εκπονούν στα πλαίσια των διδακτορικών

παραγωγικών και ερευνητικών φορέων

συµβάλουν ουσιαστικά σε µία προσπάθεια

αξιοποίησης των δεδοµένων των εκάστοτε

τους διαχειρίζονται, προς την κατεύθυνση

προσέγγισης της θεµατολογίας της

ερευνητικού δυναµικού της ακαδηµαϊκής

Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.  

     Ειδικότερα, η ηµερίδα θα εστιάσει

• Μοριακές τεχνικές για ταυτοποίηση

• Βιολογία και Βιοτεχνολογία

• Βιοδραστικές ουσίες και λειτουργικά

• Καινοτόµα συστατικά 

• Νέα προγνωστικά και µαθησιακά

• Υγιεινή και ασφάλεια τροφίµων

• Σύγχρονες (µη καταστροφικές

και ιχνηλασιµότητας τροφίµων

 

Η ίδρυση και λειτουργία της Σχολής

δεδοµένο και, ταυτόχρονα, µία καινούργια

µε τον προβλεπόµενο έντονα διαφοροποιηµένο

«παραδοσιακού» γεωπονικού κορµού

προγραµµάτων σπουδών- σε βασικές

επιστήµες ζωής και την οικονοµική

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε

Σχολής Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και

email: evrydiki@aua.gr  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΥΤΞΗΣ 

 

Αθήνα

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Παρουσίαση της Έρευνας Υποψηφίων ∆ιδακτόρων της
Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου

Ελληνικής Γεωργικής Ακαδηµίας και του Συλλόγου

Πανεπιστηµίου Αθηνών, σας προσκαλούν στην Ηµερίδα που διοργανώνει

και ώρα 9 π.µ., στο Αµφιθέατρο Βιβλιοθήκης και Κέντρου

Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το θέµα της ηµερίδας αφορά στην

∆ιδακτόρων της Σχολής Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

υποψήφιοι διδάκτορες, εκπρόσωποι της ακαδηµαϊκής µας

Τµηµάτων της Σχολής (Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής

Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης), θα παρουσιάσουν

πλαίσια των διδακτορικών τους διατριβών, ενώ εκλεκτοί

ν φορέων που σχετίζονται µε τα αντικείµενα

σε µία προσπάθεια ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών

δεδοµένων των εκάστοτε ερευνητικών  πεδίων µε τα αντικείµενα

προς την κατεύθυνση αφενός µιας ολοκληρωµένης

θεµατολογίας της παρούσης Ηµερίδας και αφετέρου, της

της ακαδηµαϊκής µας κοινότητας και συγκεκριµένα της

Ανάπτυξης.   

ηµερίδα θα εστιάσει στους εξής άξονες: 

τεχνικές για ταυτοποίηση µικροοργανισµών – µικροβιακή οικολογία

Βιοτεχνολογία Κυττάρου/Βιοτεχνολογία Ζώων 

ουσίες και λειτουργικά τρόφιµα 

προγνωστικά και µαθησιακά µοντέλα 

ασφάλεια τροφίµων 

καταστροφικές) µέθοδοι για εκτίµηση ποιότητας, αυθεντικότητας

ιχνηλασιµότητας τροφίµων 

λειτουργία της Σχολής Τροφίµων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

ταυτόχρονα µία καινούργια αρχή για το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο

έντονα διαφοροποιηµένο χαρακτήρα της σε γνωστικά αντικείµενα

γεωπονικού κορµού, καλύπτει αντικείµενα –µέσα από ένα

βασικές συνιστώσες του ανθρώπινου πολιτισµού

οικονοµική και (σε σηµαντικό βαθµό) κοινωνική δραστηριότητα

πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Υπεύθυνη

Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης Κα. Ευρυδίκη Σπυροπούλου

 

#### 

  

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017  

∆ιδακτόρων της Σχολής 
Ανάπτυξης  

Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε 

και του Συλλόγου Αποφοίτων του 

Ηµερίδα που διοργανώνει η Σχολή την 

Κέντρου Πληροφόρησης 

αφορά στην «Παρουσίαση της 

Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης». 

ακαδηµαϊκής µας κοινότητας και 

και ∆ιατροφής του Ανθρώπου, 

παρουσιάσουν την έρευνα που 

ενώ εκλεκτοί αντιπρόσωποι 

αντικείµενα της Σχολής, θα 

ων πρακτικών συσχέτισης και 

µε τα αντικείµενα που οι φορείς 

ολοκληρωµένης και πολύπλευρης 

της ενθάρρυνσης του 

συγκεκριµένα της Σχολής Τροφίµων 

µικροβιακή οικολογία 

ποιότητας αυθεντικότητας/νοθείας 

και Ανάπτυξης αποτελεί ένα νέο 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, καθώς 

γνωστικά αντικείµενα πέραν του 

µέσα από ένα διευρυµένο πλαίσιο 

ανθρώπινου πολιτισµού: τη διατροφή, τις 

κοινωνική δραστηριότητα.  

την Υπεύθυνη Γραµµατείας της 

Σπυροπούλου, τηλ. 210-5294956, 


