ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Εργαστήριο Μορφολογίας και Σχεδιασμού Αστικού Χώρου και οι καθηγητές του Π.Μ.Σ. «Αστική
Ανάπλαση και Ανάπτυξη», Τμήμα Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ανέλαβαν την πρωτοβουλία να διοργανώσουν

πανελλήνιο συνέδριο & workshop
με θέμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
Πολιτισμός – Τουρισμός – Αγορά Ακινήτων»,
29 Ιουνίου έως και 1η Ιουλίου 2018,
Βόλος & συνεδριακό κέντρο Μονής Πάου, Αργαλαστή Πηλίου.
Το συνέδριο στοχεύει να ανοίξει ένα forum συζήτησης για τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με
νέους ερευνητές, και κυρίως με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές. [βλ. ιστότοπο
συνεδρίου http://urban-regeneration-development2018.prd.uth.gr/].
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Η διοργάνωση του συνεδρίου & workshop στηρίζεται στην ιδέα ότι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί
φοιτητές, και οι νέοι ερευνητές δεν έχουν τη δυνατότητα ακαδημαϊκού διαλόγου με καθηγητές εκτός
του Πανεπιστημίου στο οποίο εκπονούν την έρευνά τους. Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει το
συνέδριο & workshop που διοργανώνουμε. Στοχεύει να προσφέρει πανελλήνιο βήμα ακαδημαϊκού
διαλόγου ανάμεσα σε διακεκριμένους καθηγητές ελληνικών ΑΕΙ και νέους ερευνητές,
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι είτε
(α) ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής ή διδακτορικής διατριβής,
(β) εκπονούν την παρούσα χρονική περίοδο τη διατριβή τους,
(γ) πρόσφατα ολοκλήρωσαν την εκπόνηση της διατριβής τους.
Ειδικότερα, το συνέδριο & workshop θα προσφέρει τις εξής δυνατότητες στους νέους ερευνητές,
μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές:
1. Να παρακολουθήσουν τις κεντρικές ομιλίες διακεκριμένων καθηγητών ελληνικών ΑΕΙ
πάνω στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου,
2. Να παρουσιάσουν την ιδιαίτερη προσέγγιση της διατριβής τους, την μεθοδολογία της
έρευνάς τους, και τα μέχρι τώρα αποτελέσματά της,
3. Να παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις άλλων νέων ερευνητών, μεταπτυχιακών και
διδακτορικών φοιτητών, και να σχολιάσουν δημιουργικά την προσέγγιση, τις μεθοδολογίες
και τα αποτελέσματα,
4. Να συμμετέχουν σε δημιουργική συζήτηση στο πλαίσιο ειδικών θεματικών συνεδριών
υπό την προεδρεία και την καθοδήγηση διακεκριμένων καθηγητών ελληνικών ΑΕΙ.
 Το συνέδριο θα εκδώσει Πρακτικά με τη μορφή e-Book από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Θεσσαλίας.
 Επίσης, ευγενής στόχος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι η έκδοση συλλογικού τόμου με τίτλο
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Πολιτισμός – Τουρισμός – Αγορά Ακινήτων από τις
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας. Ο συλλογικός τόμος θα συμπεριλάβει τα καλύτερα άρθρα
νέων ερευνητών, διδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών, που θα υποβληθούν στο συνέδριό
μας.
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