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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΑΡΙΣΤΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΌΜΟΥ
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΠΡΏΙΜΗ ΔΙΆΓΝΩΣΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «Horizon 2020» σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 857381 συμφωνία επιχορήγηση

.ΔΕΔΟΜΕΝΑ

.ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

.ΔΟΜΗ

Επειδή η Σλοβακία ανήκει στις χώρες με την
υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του
παχέος εντέρου και παγκρέατος στην Ευρώπη
και δεδομένου ότι πρώιμη ανίχνευση αποτελεί το
κλειδί για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
της νόσου και την καλλίτερη ποιότητα ζωής
του ασθενούς, η ενίσχυση της επιστημονικής
αριστείας και της ικανότητας καινοτομίας στην
μεταφραστική έρευνα αναφορικά με τον καρκίνο
του γαστρεντερικού συστήματος αποτελεί
προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε θεσμικό
επίπεδο.

• Δημιουργία στρατηγικών σχέσεων
συνεργασίας/κοινοπραξιών

• Διαχείριση
• Ενίσχυση της αριστείας στην έρευνα για τον

έρευνας

•

εμπειρογνωμοσύνης και βέλτιστων πρακτικών

•
•

• Μεταφορά γνώσεων και ιδεών στο τομέα της
• Από κοινού χρήση τεχνογνωσίας,

• Εφαρμογή πρωτοποριακής τεχνολογίας

καρκίνο του γαστρεντερικού
Ενίσχυση των δεξιοτήτων και της ικανότητας
για καινοτομία των νέων ερευνητών
Σύζευξη της έρευνας με τη κλινική πράξη
Απαιτήσεις δεοντολογίας

.ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ

.ΣΤΟΧΟΙ

.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

• Επιστημονική αριστεία και καινοτομία
• Αξιοπιστία, ανταγωνιστικότητα και

• Εκπαίδευση σε νέες μεθοδολογίες &

• Δημοσίευση Άρθρων μετά από αξιολόγηση

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

αναγνώριση

• Νέες οδούς έρευνας στον καρκίνο
• Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
νέων ερευνητών και ιατρών

• Ποιότητα στην εκπαίδευση
• Ευαισθητοποίηση του κοινού στον καρκίνο

πρωτοποριακές τεχνολογίες

Εξειδικευμένα Προγράμματα Μαθημάτων
Ακαδημαϊκές παραμονές και αποσπάσεις
Σεμινάρια
Πρόσκληση διακεκριμένων ομιλητών
Θερινό σχολείο
Συνεποπτεία των υποψηφίων διδακτορικών
φοιτητών

• Εργαστήρια
• Συνέδριο
• Δραστηριότητες προβολής

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού επιπέδου
Νέες προτάσεις κοινών ερευνητικών έργων
Παρουσιάσεις σε συνέδρια
Απόκτηση τεχνολογίας αιχμής
Μεταφορά τεχνογνωσίας
Δικτύωση
Συνδέσεις με φαρμακευτικές και άλλες
εταιρείες

• Ευκαιρίες για εμπορευματοποίηση των
αποτελεσμάτων

