Έναρξη Ευρωπαϊκού Έργου "Network for Social Computing
Research (NOTRE)"

Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου με τίτλο «Network
for Social Computing Research (NOTRE)», στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Κέντρο
Κοινωνικής Πληροφορικής (http://socialcomputing.eu/). Το έργο NOTRE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 Twinning programme  TWINN – 2015. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1 εκ. ευρώ και έχει διάρκεια 3 χρόνια (01/01/201631/12/2018).
Το ευρωπαϊκό έργο NOTRE στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου που θα ενισχύσει το δυναμικό του
νεοσύστατου Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και θα τονώσει
την επιστημονική του αριστεία και καινοτομία στους τομείς των Κοινωνικών Επιστημών και Πληροφορικής. Το
έργο NOTRE σηματοδοτεί την έναρξη μιας στενής συνεργασίας μεταξύ του δικτύου του Ερευνητικού Κέντρου
Κοινωνικής Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ με τέσσερις κορυφαίους, διεθνείς οργανισμούς FORTHICS, iMdea,
MIRALab, and UDUS που ειδικεύονται στα ακόλουθα θέματα: (α) κοινωνικά δίκτυα και ανάλυση τους, (β)
ψυχαγωγία, παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα και εκπαιδευτικές τεχνολογίες, (γ) κοινωνική πληροφορική για
κοινωνική ένταξη, και (δ) κοινωνική πληροφορική και κοινωνική αλλαγή. Η δημιουργία του συγκεκριμένου
δικτύου θα ενισχύσει την εικόνα της Κύπρου ως κέντρου έρευνας και καινοτομίας στον τομέα της Κοινωνικής
Πληροφορικής στην Ευρώπη γεγονός που συνδέεται με την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης που
προωθείται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Για την υλοποίηση του έργου θα συνεργαστούν πέντε εταίροι Κύπρο (Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής
(SCRC)), Ελλάδα (Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας FORTHICS), Ισπανία
(Fundacion Imdea Networks (IMDEA)), Ελβετία (MIRALab του Πανεπιστημίου Γενεύης) και Γερμανία (Τμήμα
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ –UDUS).
Συντονιστής του έργου είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών Παναγιώτης
Ζαφείρης. Στο έργο συμμετέχουν όλα τα μέλη του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής ως εξής:
Αγγελική Γαζή, Βασιλική Τρίγκα, Νικόλας Τσαπατσούλης και Γιώργος Ζώτος από το Τμήμα Επικοινωνίας και
Σπουδών Διαδικτύου – Αντρέας Λανίτης, Άντρη Ιωάννου, Δέσποινα Μιχαήλ και Αντιγόνη Παρμαξή από το
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών – Μιχάλης Σιριβιανός και Φραγκίσκος Παπαδόπουλος από το Τμήμα

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου http://notre.socialcomputing.eu/
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