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Visjon
Nasjonale og Kapodistrias Universitet i Athen (forkortelse:NoKUiA) satser på høy utdanningskvalitet i alle studiegrader og det har som mål å fremme vitenskap gjennom grunnforskning og anvendt
forskning innen en lang rekke vitenskapelige felt. Universitetet har en visjon om å fremme kvalitet i
utdanningssektoren, gi støtte til innovativ forskning, kulturutvikling generelt, og aktiv deltakelse av
fagmiljøet i sosiale- og kulturaktiviteter i landet.

Institusjonens misjon og formål
Nasjonale og Kapodistrias Universitet i Athen har gjennom hele sin historie -nesten siden etablering av den nye greske staten- hatt som mål å oppgradere kontinuerlig opplæring av unge forskere
gjennom kontinuerlig forbedring av læringsprosess og fornyelse av studieplaner, og knytte effektivt
Universitetet til samfunnet og økonomien. Vi følger den pågående utviklingen i forskningen i det 21.
århundre og vi ønsker at Professorer, forskere og våre studenter ved Fakulteter og Kliniske Laboratorier skal søke innovasjon og fremme kunnskap. Vi ønsker å styrke fagmiljøets evne til og lidenskap
for fremgang, velstand og lagånd innenfor og utenfor NoKUiA.
Alle medlemmer av det akademiske miljøet, fri fra enhver form for diskriminering (rase, etnisk opprinnelse, kjønn, religion, osv.) har de samme rettigheter og forpliktelser om tilgang til kunnskap,
NoKUiAs tjenester og fasiliteter, i henhold til Universitetets retningslinjer, gresk lovgivning, og Europeisk og Internasjonal Lov.
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Strategiske mål
Historien om NoKUiA og dets menneskelige ressurser er Universitetets viktigste utviklingspilarer
som bestemmer Institusjonens strategiske mål. Universitetets strategiske mål forblir fast orientert
til å fortsette sin tradisjon for å skape noe nytt og fremstående, både i Hellas og internasjonalt, på
alle nivåer: i utdanning, forskning og kultur, slik at NoKUiA vil fortsette å påvirke det offentlige liv og
utvikling av politikk. Av denne grunnen fremmes hvert samarbeid, som bidrar til å oppnå Universitetets
mål og visjon, med Institusjoner og Organisasjoner som utmerker seg i sitt felt.
Vårt hovedmål er at NoKUiA skal tiltrekke seg attraktive, potensielle studenter, og Professorer
ved anerkjente universiteter i utlandet. Vårt mål er at NoKUiA skal kontinuerlig vinne internasjonal
anerkjennelse - i henhold til Akademisk rangering av verdens Universiteter, at våre studenter skal
utmerke seg i internasjonale og vitenskapelige konkurranser, og våre ferdigutdannete kandidater
skal nyte akademisk og faglig anerkjennelse både i Hellas og i utlandet. Dessuten er vårt mål
at resultatene av forskningen utført ved Universitetet skal være til nytte for samfunnet og andre
institusjoner. Med hensyn til markedsføring og publisering av vitenskapelig arbeid (akademisk,
forskning, utviklingsarbeid, sosialt, kulturelt) utført av vårt fagmiljø, fokuserer vi på å formidle
resultatene av arbeidet til det internasjonale fagmiljøet, samfunnet og staten, både for å fremme en
politikk for åpen tilgang og for å fremheve det betydelige og mangefasetterte tilbudet ved NoKUiA.

Bli kjent med NoKUiA
Historie
NoKUiA ble grunnlagt i 1837 med det opprinnelige navnet ”Det Ottonianske Universitet”. Det var
det første Universitet ikke bare i den nylig etablerte greske staten, men på hele Balkan og den østlige delen av Middelhavet. I 1932 byttet Universitetet navn til: “Nasjonale og Kapodistrias Universitet
i Athen”, som er dagens formelle navn. NoKUiA er en selvstendig juridisk person som er underlagt
reglene for Offentlig Rett og er overvåket av Kunnskapsdepartementet.
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Skoler, Fakulteter og Fasiliteter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skoler: 8
Fakulteter som tilbyr studieprogrammer som gir grad: 33
Bachelorprogrammer : 33
Masterprogrammer: 136
Forskningsinstitutter tilknyttet NoKUiA: 5
Universitetssykehus: 2
Departementer som er tilknyttet Skolen for Helsevitenskap: 76 (blant dem er det 60 som
tilhører Fakultetet for Medisin, 11 som tilhører Fakultetet for Sykepleie og 5 som tilhører
Fakultetet for Odontologi)
Laboratorier: 210, blant dem er det 169 lovbestemt etter ET-FΕΚ, og 41 etter Fakultetets⁄
Senatets bestemmelser
Bygninger som huser Biblioteker: 8
Museer: Athens Museum for Universitetshistorie (NoKUiA), 13 Temamuseer som tilhører forskjellige Skoler eller⁄og Fakulteter, og Universitet i Athens historiske arkiv.

Menneskelige ressurser:
• Professorer, Lektorer og resten av de undervisningsansatte: 2.104,
• Administrativt ansatte: 1.087
(antall ansatte: 3.191)

Studenter:
•
•
•
•

Bachelorstudenter (som har aktiv studierett): 39.088
Masterstudenter: 11.479
PhD-studenter : 14.240
Utenlandske studenter ved NoKUiA: 5.654
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Ledelsen og Organisasjonen
I. REKTORATET
REKTOR
Professor Meletios-Αthanasios Dimopoulos
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
PROREKTOR I ADMINISTRATIVE SAKER
Professor Napoleon Maravegias
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9776
Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
PROREKTOR FOR FORSKNING OG UTVIKLING
Professor Thomas Sfikopoulos
Panepistimiou 30, 10679 Athen
Τel: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
PROREKTOR FOR UTDANNING OG INTERNASJONALISERING
Professor Κonstantinos Bourazelis
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9766
Fax: 210 368 9691
e-mail: vrec-acafir@uoa.gr
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PROREKTOR FOR ØKONOMI
Professor Nikolaos Milonas
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-fin@uoa.gr

PROREKTOR FOR STUDENTVELFERD
Professor Georgios Polimeneas
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
PROREKTOR FOR HELSE OG SOSIALPOLITIKK
Professor Georgios Zografos
Panepistimiou 30, 10679 Αthen
Τel: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II. UNIVERSITETSRÅD
DIREKTØR
Professor ved Universitetet Harvard, Georgios Tsokos
Τel: 210 368 9724/9744
Fax: 210 368 9700
e-mail: council@uoa.gr

IΙΙ. SENAT
Senatet består av Rektor, Dekaner ved Skoler og Fakultetsdirektører - opptil to per Skole i en
toårig periode som ikke forlenges. I forsamlinger deltar Prorektorer også.
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IV. ORGANISASJONEN>SKOLER OG FAKULTETER
De Åtte (8) Skoler består av trettitre (33) Fakulteter. Nedenfor følger en fullstendig liste som gir
oversikt over alle skoler, fakulteter og Ledelse.
SKOLE FOR TEOLOGI (http://deantheol.uoa.gr/)
Dekan: Professor Apostolos Nikolaidis
Fakultet for Teologi (http://www.theol.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor-Vikar Thomas Ioannidis
Fakultet for Religionssosiologi (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Sotirios Despotis

SKOLE FOR RETTSVITENSKAP (http://www.law.uoa.gr/)
Dekan: Professor Dionisia Kallinikou
SKOLE FOR ØKONOMI OG STATSVITENSKAP (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Dekan: Professor Michail Spourdalakis
Fakultet for Statsvitenskap og Oﬀentlig Administrasjon (http://www.pspa.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Christos Lirintzis
Fakultet for Økonomi (http://www.econ.uoa.gr)
Fakultetsdirektør: Professor Nikolaos Iriotis
Fakultet for Kommunikasjon og studier av Massemedia (http://www.media.uoa.gr)
Fakultetsdirektør: Professor Dimitrios-Stamatios Charalabis
Fakultet for Tyrkiske og Moderne Asiatiske Studier (http://www.turkmas.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Ioannis Mazis
SKOLE FOR FILOSOFI (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Dekan: Professor Eleni Karamalegou
Fakultet for Filologi (http://www.phil.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Amfilochios Papathomas
Fakultet for Historie og Arkeologi (http://www.arch.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Panagiotis Valavanis
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Fakultet for Filosofi, Pedagogikk og Psykologi (http://www.ppp.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Maria-Zoi Fountopoulou
Fakultet for Psykologi (http://www.psych.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Chrisi Chatzichristou
Fakultet for Engelsk Språk og Litteratur (http://www.enl.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Evaggelia Sakelliou - Schultz
Fakultet for Fransk Språk og Litteratur (http://www.frl.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Maria Papadima
Fakultet for Tysk Språk og Litteratur (http://www.gs.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Anastasia Antonopoulou
Fakultet for Italiensk Språk og Litteratur (http://www.ill.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Georgios Mikros
Fakultet for Spansk Språk og Litteratur (http://www.spanll.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor-Vikar Dimitrios Drosos
Fakultet for Musikkstudier
Fakultetsdirektør: Professor Achilleas Chaldeakis
Fakultet for Teaterstudier
Fakultetsdirektør: Professor Anna Tabaki
Fakultet for Russisk Språk og Litteratur og Slaviske Studier
Fakultetsdirektør: Professor Eleni Stergiopoulou
SKOLE FOR REALVITENSKAPER (http://www.deansos.uoa.gr/)
Dekan: Professor Konstantinos Varotsos
Fakultet for Fysikk (http://www.phys.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Nikolaos Tetradis
Fakultet for Kjemi (http://www.chem.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Georgios-Isidoros Kokotos
Fakultet for Matematikk (http://www.math.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Apostolos Bournetas
Fakultet for Biologi (http://www.biol.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Kiriakos Georgiou
Fakultet for Geologi og Geomiljø (http://www.geol.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Nikolaos Voulgaris
Fakultet for Informatikk og Telekommunikasjoner (http://www.di.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Antonios Paschalis
Fakultet for Filosofi og Vitenskapshistorie (http://www.phs.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Ioannis Christianidis
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SKOLE FOR HELSEVITENSKAP
Dekan: Professor Efstratios Patsouris
Fakultet
Fakultet
Fakultet
Fakultet

for
for
for
for

Medisin (http://www.med.uoa.gr/) - Fakultetsdirektør: Professor Petros Sfikakis
Odontologi (http://www.dent.uoa.gr/) - Fakultetsdirektør: Professor Georgios Iliadis
Farmasi (http://www.pharm.uoa.gr/) - Fakultetsdirektør: Professor Panagiotis Marakos
Sykepleie (http://www.nurs.uoa.gr/) – Fakultetsdirektør: Professor Chrisoula Lemonidou
SKOLE FOR PEDAGOGIKKVITENSKAP (http://deanedc.uoa.gr/)
Dekan: Professor Thalia Dragona

Fakultet for Grunnskolepedagogikk (http://www.primedu.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor-Vikar Thomas Babalis
Fakultet for Førskolepedagogikk (http://www.ecd.uoa.gr/)
Fakultetsdirektør: Professor Thalia Dragona (Senatet har vedtatt at hun kan ha Fakultetsdirektørens
oppgaver og ansvar)
SKOLE FOR IDRETTSVITENSKAP OG KROPPSØVING (http://www.phed.uoa.gr/)
Dekan: Professor Nikolaos Geladas
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1. Historie
Nasjonale og Kapodistrias Universitet i Athen ble grunnlagt ved kongelig resolusjon av
22. april 1837 og fikk navnet ”Det Ottonianske Universitet” for å ære Otto, grunnlegger av Universitetet og første konge av den nylig etablerte greske staten.
I begynnelsen besto Universitetet av fire Skoler: for Teologi, for Rettsvitenskap, for Medisin og for
Filosofi. Det første året hadde Institusjonen 33 Professorer, mens undervisningen fulgte 52 studenter
og 75 ikke-matrikulerte ”revisorer”.
Universitetet ble midlertidig lokalisert i et nyklassisistisk hus ved foten av den nordlige skråningen
av Akropolis. Det var opprinnelig husene til arkitektene Stamatios Kleanthis og Eduard Schaubert
(i dag huser bygningen Athens Museum for Universitetshistorie). Det var det første Universitet ikke
bare i den nylig etablerte greske staten, men på hele Balkan og den østlige delen av Middelhavet.
Universitetet spilte en avgjørende rolle, både historisk og sosialt sett, i fremmelsen av kunnskap
og deltakelsen i det kulturelle liv i Hellas. Det fikk også internasjonal oppmerksomhet.
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I november 1841 begynte undervisningen i en ny bygning designet av den danske arkitekten
Christian Hansen. Fasaden, kjent som «Propylaea», ble ferdigstilt i 1842-1843. Bygningen, som
er innredet med verker av maleren Karl Rahl, utgjør sammen med Nasjonalbiblioteket i Hellas og
Vitenskapsakademiet i Athen den berømte nyklassisistiske «Trilogien» i Athen. I dag fungerer denne
historiske bygningen som Universitetets Administrasjonsbygget og seremonihall.
I 1862 byttet ”Det Ottonianske Universitet” navn til “Det Nasjonale Universitetet”, etter at kong Otto
ble tvunget til å forlate landet. Etter loven GOΚΕ΄ av 17. juli 1911, i henhold til den store velgjøreren
Ioannis Dobolis’ testamente av 4. februar 1849, ble «Kapodistrias-Universitet» grunnlagt, som hadde felles Senat og Rektor med «Det Nasjonale Universitetet». Kapodistrias-Universitet besto av de
teoretiske Skolene: for Filosofi, for Teologi og for Rettsvitenskap, og Det Nasjonale Universitetet var
inndelt i Skoler: for Medisin, Fysisk-Matematisk og for Farmasi. «Det Nasjonale Universitetet» og
«Kapodistrias-Universitet» fusjonerte, i henhold til artikkel 1 i forordning 5343/1932, til «Nasjonale
og Kapodistrias Universitet i Athen» i 1932.
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Frem til begynnelsen av det 20. århundre var Nasjonale og Kapodistrias Universitet i Athen det
eneste universitetet i Hellas som har gitt det greske samfunnet kvalifiserte vitenskapsmenn og –kvinner innenfor fagområder: medisin, real- og sosialvitenskaper, rettsvitenskap og økonomisk vitenskap, filologi, historie, arkeologi, pedagogikk og kirke.
Gjennom hele NoKUiAs historie har mange studenter og Professorer spilt avgjørende rolle i utviklingen av vitenskap, filosofi, litteratur, som for eksempel Georgios Papanikolaou, Eleni Glikatzi-Arveler,
Konstantinos Karatheodori, osv.. Vi er også stolte av Nobelprisvinnerne i litteratur Odisseas Elitis og
Giorgos Seferis, som har studert ved NoKUiA, og Nikos Kazantzakis, som for ni forskjellige år ble
foreslått som kandidat til Nobelprisen i Litteratur. En administrativ stilling ved NoKUiA holdt også vår
nasjonalpoet Kostis Palamas.
NoKUiA fortsetter til dags dato å tilby viktige tjenester innenfor vitenskap, forskning, utdanning og
velferd. Vi kan eksempelvis nevne at et av de viktigste bidragene gjelder for helsesektoren i Hellas,
fordi studenter ved Skolen for Helsevitenskap som er ute i praksis, tilbyr under veiledning sine helsetjenester for publikum.
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Viktige personer - Æresdoktorer
Siden etableringen av NoKUiA har de fleste Hellas’ Presidenter, Statsministre, et betydelig antall
Ministre og Høyesterettsdommere vært tidligere studenter eller Professorer ved vårt Universitet.
Siden 1860 har et betydelig antall personer blitt utnevnt til Æresdoktorer ved NoKUiA, for å ære
prominente personer innen vitenskap, kunst og kultur.
Vi bør særlig nevne blant andre følgende Nobelprisvinnere som har blitt utnevnt til Æresdoktorer
ved NoKUiA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Nobelprisen i Økonomisk Vitenskap)
Edward Prescott (Nobelprisen i Økonomisk Vitenskap)
Harry Markowitz (Nobelprisen i Økonomisk Vitenskap)
Peter Agre (Nobelprisen i Kjemi)
Jean-Marie Lehn (Nobelprisen i Kjemi)
François Jacob (Nobelprisen i Fysiologi og Medisin)
Luis J. Ignarro (Nobelprisen i Fysiologi og Medisin)
Herald zur Hausen (Nobelprisen i Fysiologi og Medisin)
Derek Walcott (Nobelprisen i Litteratur)
Odisseas Elitis (Nobelprisen i Litteratur)
Iosif Sifakis (Turing-pris, blir betegnet som Informatikkens ”Nobelpris”)
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Personer fra hele verden som spilte en viktig rolle i fremmelsen av kunnskap, har blitt utnevnt til
Æresdoktorer ved NoKUiA:
•
•
•
•
•
•
•
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Pierre Paul Émile Roux (1912)
Charles Émile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Alexander Fleming (1946)
George Papanicolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)

Personer innen kunst, kultur, politikk og kirke har blitt utnevnt til Æresdoktorer ved NoKUiA.
Nedenfor nevnes noen av dem:
Litterater/Skribenter/Filosofer/Forfattere
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Rudyard Kipling (1924)
Giannis Ritsos (1987)
Umberto Eco (1995)
Αvram Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Eleni Glikatzi-Arveler (2014)
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Personer innen politikk (utenfor Hellas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léon Gambetta (1870)
Georges Clemenceau (1912)
Woodrow Wilson (1918)
J. William Fulbright (1978)
Jacques Delors (1992)
Glafkos Kliridis (1996)
Roman Herzog (1997)
Vladimir Putin (2001)
Jacques Lang (2001)
Giuliano Amato (2001)
Vaclav Klaus (2006)
Helmut Schmidt (2014)
Ferenc Madl (2014)
François Hollande (2015)
Nikos Anastasiadis (2016)
Pierre Moscovici (2017)

Personer innen kirke
Metropolitten av Athen, Prokopios (1882)
Metropolitten av Romania, Dragomir Dimitrescu (1887)
Erkebiskopen av Konstantinopel, Roma og den Økumeniske Patriark, Veniamin (1937)
Erkebiskopen av Ιoustiniani og Hele Κypros, Makarios (1957)
Metropolitten av Sveits, Damaskinos (1990)
Patriarken av Moskva og Hele Russland, Alexios Β’ (1992)
Erkebiskopen av Τirana, Durrës og Hele Albania, Anastasios (1998)
Erkebiskopen av Κonstantinopel, Roma og den Økumeniske Patriark, Vartholomeos (1999)
Erkebiskopen av Αmerika, Dimitrios (2005)
Erkebiskopen av Canterbury, Rowan Williams (2010)
Erkebiskopen av Αthen og Hele Hellas, Ieronimos Β’ (2010)
Paven og Patriarken av Αlexandria og Hele Αfrika, Theodoros Β’ (2012)
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2. Studier, Tilbud og Tjenester

2.1. Studier ved NoKUiA
2.1.1. Bachelorstudier
NoKUiA er inndelt i åtte (8) Skoler - Teologi, Rettsvitenskap, Økonomi og Statsvitenskap, Filosofi,
Realvitenskaper, Helsevitenskap, Pedagogikkvitenskap, og Idrettsvitenskap og Kroppsøving –
som igjen er inndelt i trettitre (33) Αkademiske Fakulteter. Hvert Akademisk Fakultet tilbyr ett (1)
Bachelorprogram. Tilsammen er 33 grader tildelt av NoKUiA. Grader er oppkalt etter Fakulteter.
Antallet studenter og opptaksprosessen til Fakulteter reguleres nærmere gjennom Gresk Lov om
opptak til høyere utdanning (ved offentlige Institusjoner).
Studieprogrammer består av obligatoriske og valgbare emner, studieretningsfag, obligatoriske
valgfag, laboratorieemner, seminaremner, feltarbeidsemner og kliniske studier, praksis,
19

bacheloroppgave osv. slik at studentene kan tilpasse studieprogrammet til sine ulike evner og
særlige vitenskapelige interesser.
Studiets innhold, oppbygging og sammensetning fastsettes i Studieplanen for Fakultetet.
Studieplanen blir årlig evaluert i tråd med retningslinjene for kvalitetssikring og -utvikling i vitenskap og
utdanning, nye teknologier og arbeidsmarkedsbehov. Et stort antall lovbestemte Laboratorier, Enheter
for kliniske forskninger ved Fakulteter, Museer, Biblioteker, Lesesaler, både Fremmedspråksenteret
og Senter for Nygresk Språk for våre internasjonale studenter spiller særlig rolle for å oppnå et høyt
utdanningsnivå fordi de bidrar ikke bare til utdanningsprosessen men også til forskningen og kontakt
med samfunnet.
For å få Bachelorgraden er minimum studietid åtte (8) semestre, med unntak av noen Fakulteter
der minimum studietid er ti (10) og Fakultet for Medisin som har en minimum studietid på tolv (12)
semestre. Hvert emne tilsvarer et antall ECTS og et antall Studiepoeng/”Didaktikes Monades” (SP/
D.Μ.) som er en vekstfaktor, nyttig for å regne ut gjennomsnittskarakteren på vitnemålet. Vitnemål
bekrefter en fullført og bestått bachelorgrad og snittkarakteren på vitnemålet fordeler seg slik:
Fremragende, fra åtte og femtien (8,51) til ti (10), Meget god, fra seks og femti (6,50) til åtte og femti
(8,50), God, fra fem (5) til seks og førtini (6,49).
2.1.2. Masterstudier
NoKUiA tilbyr ett hundre og trettiseks (136) Masterprogrammer- Fakultære, Tverrfakultære, Tverrinstitusjonelle og Tverrnasjonale.
De fire (4) følgende Masterprogrammene gis i samarbeid med Forskningsinstitutter:
Masterprogram: «Athens International Master’s Programme in Neurosciences» - «Internasjonalt
masterprogram i Νevrovitenskap»: samarbeid med Stiftelsen for Biomedisinsk forskning ved Athens
Akademi, Greske Institut Pasteur, Biomedisinsk Forskningssenter «Alexandros Fleming», Ε.ΚΕ.F.Ε.
DIMOKRITOS (Tverrfakultært).
Masterprogram: “Mikroelektronikk”: samarbeid med Institutt for Νanovitenskap & Νanoteknologi, ΙΝΝ ved ΕΚΕFΕ Dimokritos, Institute of Communication & Computer Systems (ICCS) (Tverrfakultært).
Masterprogram: “Information Technologies in Medicine and Biology”: samarbeid mellom Stiftelsen for Biomedisinsk forskning ved Athens Akademi og Ιnstitutt for Informatikk & Telekommunikasjon
ΕΚΕFΕ Dimokritos (Tverrinstitusjonelt).
Masterprogram: “Medisinsk Fysikk - Radiofysikk”: samarbeid mellom Greek Atomic Energy Commission (ΕΕΑΕ) og ΕΚΕFΕ Dimokritos” (Tverrinstitusjonelt).
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Tverrnasjonale masterprogrammer
Av særlig interesse er de Tverrnasjonale masterprogrammer. Noen av dem (og Fakulteter som
tilbyr dem) er:
• European Master in Classical Cultures -(EMCC)- er et Europeisk program innen klassiske studier
som tilbys som et samarbeid mellom 11 universiteter i åtte europeiske land (Fakultet for Historie
og Arkeologi).
• Gresk-Fransk felles masterprogram: “Specialised Public Law” (Skole for Rettsvitenskap og Universitetet Montesquieu-Bordeaux IV) .
• Gresk-Fransk felles masterprogram: “Foreign Languages Teaching in Europe” (Fakultet for Fransk
Språk og Litteratur og Universitetet Angers).
• Felles masterprogram i Utdanning og Menneskerettigheter (Fakultet for Førskolepedagogikk og
Institute of Education, University College London).
• Internasjonalt program “European Master’s Programme on Society, Science and Technology”
som tilbys som et samarbeid mellom 13 Universiteter (Fakultet for Filosofi og Vitenskapshistorie).
• “Intravascular Surgery” (Fakultet for Medisin og Universitetet i Milano – Bicocca).
• “Clinical Neurophysiology” (Fakultet for Medisin og Montreal Neurological Institute ved Universitetet McGill).
• “Matematikkdidaktikk og -metodikk” (Fakultet for Matematikk, NoKUiA, Fakultet for Filosofi-Pedagogikk-Psykologi, NoKUiA, Fakultet for Matematikk og Statistikk ved Universitetet på Kypros,
Fakultet for Pedagogikkvitenskap ved Universitetet på Kypros).
• “Veiledning i Skolen og Coaching” (Fakultet for Grunnskolepedagogikk i samarbeid med Fakultet
for Psykologi ved Universitetet på Kypros).
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Engelskspråklige masterprogrammer:
Det engelskspråklige masterprogrammet “Sørøst-Europa-studier” ved Fakultetet for Statsvitenskap og Offentlig Administrasjon ble opprettet i 1999. Under etablering og lansering av masterprogrammet samarbeidet flere universiteter, men etter hvert utviklet det seg til et selvstendig Masterprogram ved Universitetet i Athen og har fått flere greske og utenlandske studenter (fra 36 land).
I tillegg til ovennevnte masterprogram skal tre (3) engelskspråklige masterprogrammer tilbys i
studieåret 2017-18:
• Arkeologi i Hellas og det østlige Middelhav: fra palasser i Bronsealderen til de Hellenistiske
Kongedømmene - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://meditarch.
arch.uoa.gr/site/meditarch).
• Internasjonalt Masterprogram i Νevrovitenskap - Athens International Master’s Programme in
Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
• Masterprogram i business-administrasjon - Master in Business Administration Program, with specialization in Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
Til slutt er det av spesiell interesse at NoKUiA har signert konkrete samarbeidsprotokoller med 28
tilsvarende institusjoner i utlandet, i forbindelse med gjennomføringen av en doktorgradsavhandling
under veiledning (katalogen er tilgjengelig på: http://www.uoa.gr/fileadmin/user_upload/ekpaideysh/
spoydes/PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc)
2.1.3. Forskning på postdoktorat-nivå
Universitetet samarbeider med forskere som gjennomfører postdoktorforskning som faller innenfor Fakultetenes forskningsområder. Samarbeidet består i særlig grad av veiledning eller rådgivning
knyttet til postdoktorforskning, tilgang til vitenskapelig materiale eller utstyr, eller gjennomføring av
spesifikke forskningsprosjekter på vegne av Universitetet med eller uten lønn.
2.1.4. Sommerskoler
Tidvis arrangeres “sommerskoler” på konkrete interesseområder. Sommerskolene står i tett forhold til særegenheter som vårt land eller Universitetet har og mange studenter har uttrykt særlig
interesse for disse områdene. Som eksempel nevner vi sommerskolen i 2016: “Cultural Heritage
Management: Archaeology, architecture and urban planning” - Summer School in Athens, Marathon
and Kea (Cyclades, Aegean Sea)”.
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2.1.5. Utmerkelser / Premiering av studenter
NoKUiA oppfordrer sine bachelor- og masterstudenter til å delta i internasjonale konkurranser
og vitenskapelige arrangementer som har spesiell relevans for studiene deres. Våre studentgrupper under veiledning av deres Professorer har gjort en fremragende jobb og utmerket seg
i internasjonale konkurranser og olympiader. Vi kan nevne nylige eksempler på premiering av
studentgrupper ved NoKUiA:
• Utmerkelser til masterstudenter ved Fakultetet for Engelsk Språk og Litteratur på Internasjonal Konferanse “Myte og Emosjon” ved Universitetet Complutense i Μadrid (2017).
• Studentlag ved Fakultetet for Rettsvitenskap ved Nasjonale og Kapodistrias Universitet i
Athen som nylig (2017) deltok i internasjonal prosedyrekonkurranse (i en fiktiv rettssak) for
jusstudenter med interesse for EU-rett ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2), fikk Prisen for Beste Skriftlig Innsendte Bidrag Respondent (Award for
Best Written Submission Respondent) og Prisen for Beste Skriftlig Innsendte Bidrag alt i alt
(Award for Best Written Submission Overall).
• Europamester for to år på rad (2016, 2015), Studentlag ved Fakultetet for Rettsvitenskap i
Internasjonal Prosedyrekonkurranse om Romloven (Manfred Lachs Space Law Moot Court
Competition).
• Utmerkelse ved Fakultetet for Rettsvitenskap i Prosedyrekonkurranse i Internasjonal Kommersiell Voldgift (International Commercial Arbitration Moot 2016).
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•
•
•
•
•

Τre (3) medaljer tok studentlaget ved Fakultetet for Matematikk i matematikk-konkurranse
SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students) i 2017.
Fem (5) medaljer (1 gull, 2 sølve og 2 bronse) tok fem-medlemmers lag ved Fakultetet for
Matematikk i Studentkonkurranse IMC 2016.
Gullmedalje til NoKUiA i den internasjonale matematikk-olympiaden SEEMOUS 2016
(South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students).
Premiering av masterstudent ved Fakultetet for Historie og Arkeologi i internasjonal essaykonkurranse som hadde tema «Peace and Security in the 21st Century - a Youth Perspective for Achieving It», og ble arrangert av NATO’s Public Policy Division (2016).
Utmerkelse (1ste plass) til studenter ved Fakultetet for Informatikk og Telekommunikasjoner i
innovasjonskonkurranse NBG i-bank #fintech crowdhackathon (2016).

2.2. Fasiliteter og Tjenester
Universitetsbygningenes infrastruktur, totalt areal ca. 700.000 m2, som brukes til undervisning,
forskning og Administrasjon, omfatter Skoler fordelt på fire Campus, i Zografou (Filosofi, Realvitenskaper, Teologi), i Goudi (Helsevitenskap), i Sentrum av Athen (Rettsvitenskap, Økonomi og Statsvitenskap, Pedagogikkvitenskap) og i Dafni (Idrettsvitenskap og Kroppsøving). I disse bygningskompleksene er lokalisert undervisningsrom med ulik størrelse, med moderne audio-visuelt utstyr og
IT-infrastruktur, velutstyrte utdannings- og forskningslaboratorier og annen støtteinfrastruktur.
NoKUiA tilbyr også mange fasiliteter og tjenester som støtter bachelor- og masterstudenter.
Nedenfor følger noen eksempler på fasiliteter og tjenester fordelt etter kategori.
Rådgivende Tjenester

Støttetjenester

Studentombud

Studie- og Fritidsfasiliteter
8 bygningskomplekser (som huser Skoler)
og Universitetsbiblioteker
2 Biblioteker som tilhører
Studentsamskipnaden
Lesesaler

Psykososial helsetjeneste

Enhet for Studenter med Nedsatt Funksjonsevne

PC-senter

Rådgivningskontor, Skole for Teologi

Studentenes Hjelpefond

Multimediasenterets Tjenester for Studenter

Rådgivningskontor, Fakultet for
Grunnskolepedagogikk

Studentboliger

Fremmedspråksenteret

Enhet for Psykisk Helse

Mattjenester

Senter for Nygresk Språk

Rådgivningssenter for Likealdrede Stipender - Premier

Treningssenter og Idrettshall på campus
Studentenes Kulturklubb
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Senter for Nygresk Språk (http://www.greekcourses.uoa.gr)
Senter for Nygresk Språk som andre-/fremmedspråk ved NoKUiA har vært i uavbrutt virksomheten siden det ble etablert i 1950. De første årene hadde det et begrenset antall studenter, men i
tiårene som fulgte, økte antallet studenter kraftig. Senteret er verdens største opplæringssenter for
gresk språk. Flere av tidligere studenter jobber i dag som Professorer i Nygresk Språk og Litteratur
ved Universiteter i hele verden, er medlemmer av Det diplomatiske korps i sitt eget land, medlemmer
av det kirkelige hierarkiet, fremragende forskere, ledere, fremstående kunstnere og forretningsmenn.
Senter for Nygresk Språk sammen med tilsvarende Masterprogram tilhører det Tverrfakultære
Studieprogrammet i Undervisning i Nygresk som andre-/fremmedspråk ved Fakultetet for Filologi og
Fakultetet for Filosofi, Pedagogikk og Psykologi.
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Senter for Nygresk Språk har følgende konkrete mål:
• Undervisning i Nygresk som andre-/fremmedspråk
• Sertifisering av kunnskaper i Nygresk som andre-/fremmedspråk
• Å hjelpe utenlandske studenter med å få større kjennskap til gresk kultur, tradisjon
• Praksis for studenter på Masterprogram i Undervisning i Nygresk som andre-/fremmedspråk
Hver måned arrangerer Senter for Nygresk Språk besøk av Museer og arkeologiske steder, og
turer til steder som er av spesiell historisk interesse (Sounio, Delfi, Mikines, Epidavros, Νafplio).
Sightseeingturer gis i form av forelesninger tilsvarende studentenes kunnskapsnivå (grunnivå, mellomnivå og høyere nivå). Studentene forbereder seg til disse ekskursjonene, som er en del av studieprogrammet, med trykt og bildemateriale, leksikalske øvelser, historiske referanser og diskusjoner i
klasserommet.
Fremmedspråksenteret (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
Fremmedspråksenteret ble grunnlagt i 1931 og var en gang Universitetsklubbens Departement.
Formålet var å tilby undervisning i fremmedspråk. I mange år har det blitt gitt undervisning i de mest
talte språkene, nemlig Engelsk, Fransk, Tysk og Italiensk. Videre kom kurs i Spansk og Russisk.
Det akademiske senat vedtok i 1994 at Fremmedspråksenteret er en helt uavhengig og selvstendig
akademisk enhet.
I dag tilbys undervisning i 23 språk på alle nivåer: Engelsk, Albansk, Arabisk, Bulgarsk, Fransk,
Tysk, Dansk, Japansk, Hindi (Sanskrit), Spansk, Italiensk, Κinesisk, Κοreansk, Νοrsk, Nederlandsk,
Persisk, Portugisisk, Russisk, Serbisk, Svensk, Τyrkisk, Τsjekkisk og Finsk. Ytterligere tilbys yrkesrettede kurs for personer som ønsker å fordype seg i språk, oversettelse, juss eller medisin.
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Museer

Athens Museum for Universitetshistorie (NoKUiA)
Athens Museum for Universitetshistorie (ΜΙΠΑ), som administrativt tilhører Direktoratet for
Offentlige Relasjoner og Historie, er lokalisert i bygningen som er kjent som «Kleanthis’ Hus» eller
«Det Gamle Universitetet» i det historiske sentrum av Athen (Plaka). På dette stedet har siden 1837
og i de fire neste årene fungert det første universitet i den nylig etablerte greske staten. Det fikk sin
nåværende funksjon som museum etter 150 år, i 1987. Museets mål er å skape og styrke båndene
mellom Universitetet i Athen og samfunnet, og fremheve historien om institusjonen og arbeidet av
grunnleggerne av vitenskap i det moderne Hellas.
Under ovennevnte satsingsområder arrangerer museet utstillinger, kulturelle og vitenskapelige
arrangementer om utdanningshistorie, vitenskap og forskning i landet, og rundt de moderne museale
praksiser. I sommermånedene arrangeres i de ytre gårdsrom teater- og musikkforestillinger.
Museet deltar også på internasjonale arrangementer for vern og fremme av universitetsarv.
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Eksempelvis kan vi nevne at Athens Museum for Universitetshistorie er medlem av det europeiske
nettverket UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network) og i 2015 arrangerte den
16. møte for institusjonen i Athen med deltakelse av 16 europeiske universiteter. Som en del av
jubileumsarrangementer, som markerer at det er 180 år siden etableringen av NoKUiA, arrangeres
periodisk utstilling om: “Universitet i Athens Flagg - Moderne Visuelle Tilnærminger”, og mange
andre kulturaktiviteter.
I tillegg til det ovennevnte Museet finnes det tretten (13) Temamuseer som tilhører Skolene eller
Fakultetene ved NoKUiA, og Universitet i Athens historiske arkiv.
1. Det Anatomiske Museum / Georgios Papanikolaos’ Samling
Det Anatomiske Museum er en integrert del av Laboratoriet for Beskrivende Anatomi, som tilhører
og er lokalisert ved Fakultetet for Medisin. Museets utstillinger består av samlinger av anatomiske
preparater, gamle og nye (naturlige, kunstige, tørre, halvtørre, laminerte), gamle instrumenter og
anatomiske verktøy. Georgios Papanikolaos’ Samling tilhører også Museet. Samlingen består av
sjeldne fotografier, brev og andre utstillingsobjekter relatert til G. Papanikolaos’ vitenskapelig arbeid.
2. Det Antropologiske Museum
Det Antropologiske Museum, som tilhører Skolen for Helsevitenskap, ble grunnlagt i 1886 og er
ett av de eldste Μuseene for Menneskets historie i Europa. Etablering av Museum hadde som formål
å fremme vitenskapelig forskning og utdanning i den daværende unge grenen av Fysisk Αntropologi
og var en innovativ aktivitet de greske forhold tatt i betraktning. Det må også understrekes at siden
etableringen av Museum har det vært et mål å danne en forsknings- og utdannings- universitetsenhet som også er av museal og informativ karakter.
3. Justismuseet
Justismuseet tilhører og er lokalisert ved Fakultetet for Medisin, i henhold til forordninger
5343/1932. Museet registrerer kriminalitetshistorie i det greske området i det 19. og 20. århundret,
gjennom innsamling, klassifisering, merknader, markedsføring og visning av bevis for kriminalitet,
som ble brukt til voldsutøving i gamle dager.
4. Farmasihistorisk Museum
Farmasihistorisk Museum, som tilhører Fakultetet for Medisin, ble grunnlagt i 1998 av en liten
gruppe Undervisnings- og Vitenskapelig Ansatte ved Laboratoriet for Farmasi. Museet er lokalisert
ved samme Laboratoriet.
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5. Det Odontologiske Museum
Kjernen av utstillingen består av donasjon fra sosiale etater (hovedsakelig fra Selskap for Odonto-stomatologi-Forskning og noen laboratorier ved Fakultetet for Odontologi som tilhører Skolen
for Helsevitenskap) og private bidragsytere. Ytterligere utstillinger er lokalisert på passende steder i
venterom, ved inngangen til Amfiteateret og på Biblioteket.

6. Museum for Arkeologi og Kunsthistorie / Arkeologisk Park i Panepistimioupoli
Museets arkeologiske utstillinger består av gjenstander fra Forhistorisk og Κlassisk tid, en
bemerkelsesverdig Samling av skulpturer, Βysantinsk Maleri og Keramikk, Diakron og Mediterransk
Keramisk Samling, Miljøarkeologisk Samling, og en Samling av Bergarter, Μineraler og Gammel
Τeknologi. Nyere kunst er representert med malerier av viktige moderne greske malere. Disse
maleriene blir tidvis utlånt til utstillinger som arrangeres i Hellas og i utlandet. En nylig donasjon
gjorde det mulig for museet å ha en Samling av verker innen Etiopisk Folkekunst. Arkeologisk Park
et et innovativt prosjekt som fremmer utgravningsmateriale fordi det inneholder utgravningsfunn og
utstillingsobjekter fra Syntagma-stasjonen under gjennomføringen av ΜΕΤRΟ-prosjektet i Athen.
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7. Utdanningsmuseum
Museets samlinger består av en rekke gjenstander, bøker, Pedagogikkens instrumenter som
brukes til å måle psykosomatiske plager, bildemateriale, skolerekvisita, studentuniformer, diplomer,
spill, dataprogrammer osv.
8. Museum for Bibelsk Arkeologi (Skole for Teologi)
Utstillingene består av modeller, former og kopier av gjenstander av menneskenes religiøse og
daglige liv i Bibelen. Viktige objekter som stammer fra Louvre-museet: Hammurabis Lover (2.25 x
0.90), Kolonnen til Μesa (1.25 x 0.72 x 0.36) og Salmanassar IIIs obelisk. Det blir utstilt et stort antall
kopier av gjenstander av det daglige eller religiøse liv (vaser, mynter, figurer, våpentyper).

9. Botanisk Museum / Botanisk Hage
Blant Museets gamle samlinger anses T. von Heldreich, Th. G. Orfanidis og V. Τountas’ tørkede
planteprøver som de viktigste. Det må nevnes at offisiell og pålitelig registrering av prøver har ikke
skjedd for de fleste plantegrupper så langt, og antallet prøver er større enn det som offisielt blir
nevnt (117.000 prøver nevnes i Index herbariorum). Museets nyere samlinger består av mykologisk
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materiale, og prøver av frøplanter og alger fra samarbeidende forskere innenfor botanikk,
hovedsakelig fra Departement for Økologi og Systematikk ved NoKUiA. På Museet finnes den
permanente utstillingen: «Utstillingen om Αttika- landskapet» som var arrangert i Pireus på midten
av 80-tallet.
I Universitet i Athens Botaniske Hagen i Ιera Odos, grunnlagt i 1835, kultiveres 200 plantearter.
Det finnes flere arter trær og busker (hvorav noen er gamle), flere urteaktige arter og en liten dam
med vannplanter. Samlingen i den Botaniske Hagen består av et mangfold av interessante planter,
som for eksempel noen svært høye Cupressus sempervirens, Phoenix canariensis og Washingtonia
sp. og noen planter som har hatt stor betydning, som akantus (Acanthus mollis) og skarntyde
(Conium maculatum).
10. Det Zoologiske Museum
Det Zoologiske Museum har vært i drift i ca. 130 år. Det er det første og mest omfattende i sitt slag
i Hellas. I begynnelsen dannet det grunnlaget for et større Fysiografisk Museum som ble fra midten
av det 19. århundre lokalisert i første etasje i Universitetets hovedbygning mot Akadimias gaten.
Museet hadde botaniske, paleontologiske, mineralogiske og antropologiske utstillinger som senere
ble drevet videre som selvstendig Botanisk, Paleontologisk, Mineralogisk og Antropologisk Μuseum.
11. Museum for Mineralogi og Petrologi
I 1908 ble Universitetsmuseet for Mineralogi-Petrologi etablert, og siden den gang har fungert
som en selvstendig institusjon. I årene 1980 – 2000 holdte Museet stengt på grunn av flytting, og
oppussing og omorganisering av samlingen.
12. Museum for Naturvitenskap og Teknologi
I Museet finnes instrumenter til Nasjonalt Kontor for Mål og Vekt, standardstørrelser, den første
strålegeneratoren Roentgen i Hellas (siden 1897), radiogeneratoren Alexanderson som forbandt
Kjemisk Laboratorium med ekspedisjonsstyrken i Lilleasia og hemmelige sendere under okkupasjonen. Museum for Naturvitenskap og Teknologi er under oppussing og i nær framtid er planlagt å
være i drift i det gamle bygget som før huset Kjemi-laboratoriet ved Solonos gate.
13. Geologisk og Paleontologisk Museum
Det ble grunnlagt i 1906. Det har rike samliger av virveldyr og virvelløse dyr, plantefossiler og
andre paleontologiske funn og geologiske prøver, fra Hellas eller utlandet. Samlingene er i stadig
utvikling. Museet utøver vitenskapelig forskning og leder utgravninger i hele landet.
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Universitet i Athens historiske arkiv
Universitet i Athens historiske arkiv ble grunnlagt i
1991 og er et forskningssenter ved Universitetet. Administrativt tilhører det Direktoratet for Offentlige Relasjoner og Historie. Universitet i Athens historiske arkiv har
som mål å redde, organisere og behandle arkivmateriale siden etableringen av Universitetet i Athen (1837).
Dette materialet er en bred forskningsinfrastruktur som
studerer ikke bare historien om Universitetet i Athen,
men også Gresk og Europeisk Historie generelt. Samlingen til det Historiske Arkivet (omtrent 2.000.000 ark)
kan besøkes i sine lokaler ved Skoufa gate, i sentrum
av Athen.
Bibliotek
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Universitet i Athens Bibliotek er en selvstendig
Enhet og alt bibliotekmateriale er lokalisert innenfor 8
bygningskomplekser som huser like mange Skoler ved
Universitetet. På biblioteket finnes også Bibliotekenes
IT-senter. Bibliotekets oppgave er å støtte og styrke
Institusjonens utdannings- og forskningsaktiviteter,
forvalte og fordele spesialisert vitenskapelig informasjon
til det akademiske samfunn i Hellas og i utlandet, og
delta effektivt i alle utdannings- og kulturaktiviteter.
Universitetsbiblioteket har nesten 1.000.000 bøker
og flere enn 300.000 vitenskapelige tidsskrifter, og
er ett av de tre største (av tilsvarende størrelse)
biblioteker i Hellas. De to andre er Nasjonalbiblioteket
og Aristotelesuniversitet i Thessalonikis Bibliotek.
NoKUiA deltar i det Nasjonale Lånenettverket for
Biblioteker (DDΕΕ). Nettverket ble utviklet innenfor
rammen av Greske Αkademiske Βibliotekenes Forbund
(S.Ε.Α.Β.) aktiviteter og nettverkets oppgave er å støtte
utlån av materiale fra samlinger ved medlemsbiblioteker,
gjennom utlånsystem for bøker, «Iris». Det deltar
også i Bestilling av Artikler fra tidsskrifter og bidrag på
konferanser, som har som mål å dekke Akademiske

Fagmiljøets utdannings- og forskningsbehov. Nasjonale og Kapodistrias Universitet i Athen
samarbeider for bestilling av artikler med Nasjonalt Dokumentasjonssenter. Når det gjelder
bestillinger i Hellas realiseres gjennom Samkatalog for Periodika (tilhører ΕDΕΤΒ-Nasjonalt Nettverk
for Vitenskapelige og Teknologi-Biblioteker), mens bestillinger fra utlandet realiseres gjennom
Nasjonalt Dokumentasjonssenter som samarbeider med Βiblioteker i Utlandet, som British Library
Document Supply Center (BLDSC) og SUBITO (Tyske Βiblioteker).
Til slutt fungerer Institusjonens arkiv ved NoKUiA i Biblioteksentralen og Informasjonssenterets
tjeneste. I arkivet registreres Bacheloroppgaver, Masteroppgaver og Doktoravhandlinger (https://
pergamos.lib.uoa.gr/).

Universitetskirken av Kapnikarea
I 1932 ble Kirken av Eisodia Theotokou og Agia Varvara (Κapnikarea) bevilget til Universitetet i
Athen. Universitetskirken er en bysantinsk kirke som tilhører det 11. århundre, og er direkte knyttet
til Skolen for Teologi. Det kan besøkes ved Ermou gate.
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3. Offentlige og Internasjonale Relasjoner
3.1. Innledning
NoKUiAs historie og fremfor alt dets menneskelige ressurser er den drivende kraften bak visjonen
og målene. Ved å satse på den internasjonale synligheten av våre prestasjoner innen forskning
og innovasjon, suksessene til våre tidligere studenter i Hellas og i utlandet, investerer vi i effektiv
utvikling av Offentlige og Internasjonale Relasjoner for å formidle disse resultatene.
Direktoratet for Offentlige Relasjoner og Historie som tilhører Nasjonale og Kapodistrias Universitet
i Athen, består av Departementer: Offentlige Relasjoner, Εtikette & Kulturelle Arrangementer,
Europeiske & Internasjonale Relasjoner og Museer & Historiske Αrkiver. Takket være dets
flerdimensjonale karakter økes Universitetets synlighet fordi Direktoratet støtter NoKUiAs mål ved å
tilby tidlig og nødvendig informasjon og dokumentasjon til hver interessert etat. Direktoratets første
prioritet er å utvikle Universitetets offentlige og internasjonale relasjoner, offentliggjøre fagmiljøets
utdannings-, vitenskapelig og forskningsaktivitet, og planlegge, organisere vitenskapelige og kulturelle
arrangementer ved Institusjonen. Vi må også nevne at Fakultet for Europeiske og Internasjonale
Relasjoner bidrar effektivt til å fremme Universitetets arbeid i utlandet, inngåelsen av internasjonale
avtaler, deltakelsen av Institusjonen i europeiske og internasjonale utdanningsprogrammer,
Universitetsnettverk og foreninger, Universitetets aktive deltakelse i ERASMUS+-programmet, osv.
I tillegg er pressekontoret det viktigste kontaktpunktet for journalister på lokalt, regionalt
og internasjonalt nivå, og det satser på den internasjonale markedsføringen av Universitetet
og medlemmenes prestasjoner gjennom massemedier, samt dekning av hendelsene. Ved å
publisere jevnlig pressemeldinger bidrar pressekontoret effektivt til å informere både fagmiljøet
og alle interesserte aktører om Universitetets aktiviteter, utmerkelser til vitenskapelig ansatte,
premieringer av studenter, internasjonale avtaler, banebrytende arbeid av NoKUiAs medlemmer,
forskningssamarbeid, osv.

3.2. Internasjonal Orientering– Internasjonale Avtaler & Samarbeid
Universitetets internasjonale orientering er, som nevnt før, et viktig strategisk mål og blir bestemt
av Rektoratet i samarbeid med andre kollektive institusjonelle aktører og Komite for Internasjonale
Relasjoner og Εuropeiske Utdanningsprogrammer. Denne strategien har som mål å fremme
utdanning, forskning og sosialt arbeid ved Universitetet og markere Universitetets internasjonale profil.
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NoKUiA samarbeider med Universiteter, internasjonale Universitetsnettverk og Forskningssentre og
utdanningsinstitusjoner over hele verden, med målet å støtte mobiliteten av studenter og vitenskapelig
ansatte, forskere og resten av ansatte. Inngåelsen av Internasjonale Samarbeidsavtaler har en
fremtredende rolle fordi slike avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i utlandet og forskningssentre
fremmer det tverrvitenskapelige samarbeidet, kunnskaps- og informasjonsutveksling, kunnskap og
forskning. Slike avtaler dekker, i tillegg til ovennevnte, arrangeningen av felles forskningsprogrammer
og vitenskapelige møter (arbeidsseminarer, symposier, konferanser o.a.).
NoKUiA har inngått Internasjonale Samarbeidsavtaler med Universiteter i utlandet - hovedsakelig
offentlige - eller høyere utdanningsinstitusjoner og Forskningssentre, som: CERN (Sveits),
INRIA (Frankrike) og A* STAR (Singapore). I dag har NoKUiA sekstitre (63) aktive avtaler med
Universiteter⁄Institusjoner i tjueni (29) land over hele verden, som det er avbildet på tabellen under.
LAND

INSTITUSJON

Argentina

Universidad Nacional Del Sur

Australia

Macquarie University

Bulgaria

Bulgarian Academy of Sciences

Bulgaria

Sofia University “St. Kliment Ohridsky”

Frankrike

Université de Lille 1

Frankrike

Université Paris Diderot-Paris 7

Frankrike

Université de Lille 3

Frankrike

Institut National de Recherche en Informatique et en
Automatique (INRIA)

Frankrike

Université du Havre

Tyskland

Universität Regensburg

Tyskland

Freie Universität Berlin

Sveits

Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN)

USA

Temple University

USA

California State University, Sacramento

USA

University of Kentucky

USA

St. Cloud State University, Minnesota

Japan

Keio University

Japan

Ritsumeikan University

Japan

Waseda University

Jordan

University of Jordan

Iran

University of Tehran
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Spania

University of Granada

Spania

University of Alcala

Italia

University of Rome “La Sapienza”

Kanada

York University

Kanada

University of Montreal

Kanada

Simon Fraser University

Kanada

McGill University

Kina

Shanghai International Studies University

Kina

Beijing Foreign Studies University

Kina

China University of Petroleum

Kina

Guangdong University of Foreign Studies

Kina

Zhejiang University

Colombia

National Pedagogic University

Korea

Hankuk University of Foreign Studies

Korea

Sogang University

Kypros

University of Cyprus

Kypros

European University Cyprus

Kypros

University of Nicosia

Kypros

Neapolis University - Pafos

Mexico

University of Guadalajara

Ny-Zealand

The University of Auckland

Tsjekkia

Charles University in Prague

Sør-Afrika

University of Pretoria

Ungarn

Eötvos Lorand University

Ukraina

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukraina

National Academy of Sciences

Ukraina

Ivan Franko National University of Lviv

Ukraina

Borys Grinchenko Kyiv University

Ukraina

Mariupol State University

Uruguay

University of the Republic (Universidad de la República)

Romania

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Romania

Valahia University of Targoviste

Russland

Lomonosov Moscow State University

Russland

Moscow State Institute of International Relations-MGIMO University

Russland

Novosibirsk State University

Russland

Moscow Region State University

Singapore

Agency for Science, Technology and Research (A*
STAR)

Taiwan

National Chengchi University

Taiwan

National Taiwan University

Tyrkia

Istanbul University

Tyrkia

Kadir Has Istanbul University

Tyrkia

Ankara University

3.3. NoKUiAs deltakelse i Internasjonale Organisasjoner, Foreninger og Universitetsnettverk
NoKUiA som medlem deltar i viktige internasjonale Organisasjoner, Foreninger og Universitetsnettverk som har som mål å fremme internasjonalt samarbeid mellom Universiteter og utvikle
metoder og strategier som bidrar til å forbedre utdannings- og forskningsaktiviteter.
NoKUiA er Grunnleggende medlem og deltar aktivt i følgende Universitetsnettverk:
• UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
• UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Ytterligere deltar NoKUiA som medlem i følgende seks (6) internasjonale Organisasjoner, Foreninger og Universitetsnettverk som har som mål å fremme internasjonalt samarbeid mellom medlemmer.
• IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
• EUA (European University Association) http://www.eua.be
• ΕΑΙΕ (European Association for International Education) http://www.eaie.org
• UNEECC (University Network of the European Capitals of Culture) http://www.uneecc.org
• IIE (Institute of International Education) http://www.iie.org
• BUA (Balkan Universities Association) http://www.baunas.org
Enkelte enheter (Skoler og Fakulteter) og vitenskapelig ansatte er aktive medlemmer i internasjonale vitenskapelige akademiske foreninger og nettverk.
Til slutt må vi understreke både at NoKUiA har signert «Magna Charta Universitatum» og erklæringen om grunnleggende verdier i 1988 og at det er innehaver av to chairs UNITWIN / UNESCO:
UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean (MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustain-
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able_Development_Management_and_Education_in_the_Mediterranean)
UNESCO Chair in Adolescent Health Care
(http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-networking/access-by-region/europe-and-north-america/greece/unesco-chair-in-adolescent-health-care-909/)

3.4. Erasmuspluss-programmet (Erasmus+)
NoKUiA deltar fra begynnelsen av aktivt i Erasmus-programmet (1987), som i dag fortsetter
med sin funskjon som Erasmus+, og støtter stadig mobiliteten av studenter, vitenskapelig- og
forskningspersonale mellom europeiske universiteter som deltar i programmet. Fra begynnelsen til i
dag har totalt antall innkommende Erasmus-studenter steget til ca. 5.000, mens antallet utreisende
studenter er nå ca. 13.000. Ifølge tall fra statistikken om Erasmus-programmet som er blitt publisert av
EU-kommisjonen, rangeres NoKUiA som nr. 41 blant alle europeiske institusjoner i høyere utdanning,
når det gjelder antall utreisende studenter for det akademiske året 2013-14 (siste tilgjengelige tall).
Vi fortsetter å støtte denne mobiliteten fordi erfaringen fra alle disse årene viser at både studenter
og vitenskapelig ansatte som har deltatt i Erasmus-programmet, har fått verdifull erfaring gjennom
sin integrering i de nye akademiske fagmiljøene, men også gjennom sitt daglige liv og samhandling
i sosialt og kulturelt varierte situasjoner.
Aktiviteter i forbindelse med mobiliteten som er en del av ERASMUS+-programmet, er basert på
bilaterale ERASMUS-avtaler mellom NoKUiA og andre europeiske universiteter. For det akademiske
året 2017 - 18 er 655 Erasmus-avtaler inngått mellom NoKUiA og 336 Universiteter i 31 land i Europa.
I rammen av Erasmus+ Internasjonal Mobilitet har NoKUiA signert nye bilaterale avtaler med
Universiteter i Den russiske føderasjonen, Israel, Jordan, Ukraina, Serbia og Georgia.
Innkommende Erasmus-studenter blir oppmuntret til å delta på alle utdannings- og kulturaktiviteter
ved NoKUiA. Studenter tilbys også mulighet til å følge gratis-undervisning i Gresk språk ved Senter
for Nygresk Språk som tilhører Skolen for Filosofi. De blir også oppmuntret til å følge det innovative
vitenskapelige emnet som tilbys ved Skolen for Filosofi (Fakultet for Teaterstudier). Tittelen på emnet
er: «DET MODERNE HELLAS: Historie, Kunst og Kultur».
Til slutt har NoKUiA aktiv deltakelse i andre ERASMUS+-Nøkkelhandlinger (Key Actions), som
Handling 2: Samarbeid for innovasjon og utveksling av gode praksiser, Handling 3: Styrking av
arbeidet med reformspørsmålet i politiske saker og implementeringen av aktivitetene Jean Monnet
(som har som formål å satse sterkt på fremragende undervisning og forskning innen europeiske
studier over hele verden) og handlinger innenfor idrettsfeltet.
Ytterligere informasjon: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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4. Forskning og Innovasjon
4.1. Institusjonens mål og strategi
NoKUiA takket være et bredt spektrum av vitenskapelige felt som det dekker, har omfattende
forskningsaktivitet, stor deltakelse i europeiske programmer, internasjonale nettverk og samarbeid
med offentlig og privat sektor. Universitetet sysselsetter og samarbeider med anerkjente forskere.
Universitetets forskningspolitikk er direkte knyttet til utdanningsmålet sitt og har som formål å
styrke forskningen gjennom produktivt samarbeid med ledende forskningsinstitusjoner, offentlige
etater og konsortier over hele verden.
Universitetets forskningspolitikk fokuserer på kvaliteten på produserende resultater
innenfor alle vitenskaper og vitenskapelige grener, og er direkte knyttet til den kollektive og
individuelle utmerkelsen, premieringen av gode individuelle prestasjoner, etableringen av nye
forskningsgrupper og fremmelsen av et gunstig miljø for innovative handlinger. Det blir også
oppmuntret til tverrvitenskapelig forskning som fremmer vitenskapelig kunnskap til nytte for
samfunnet. Vi har som mål at våre medlemmer skal bidra til innovative metoder og praksiser,
og til vitenskapelige funn som skal fremme god helse, utdanning, sosial utjevning, internasjonal
utvikling og velferd i samfunnet.
Selve utdanningsprosessen, hovedsakelig på masternivå, bidrar til forskningsutvikling fordi
den tar sikte på opplæring av unge forskere. NoKUiAs forskningspolitikk er karakterisert ved
følgende hovedmål:
a) utvikling av nødvendige ferdigheter, hovedsakelig til masterstudenter som – som del av
graden sin - bør bli kjent med forskningsaktiviteter i laboratorier eller/og delta på konferanser, i
publikasjoner i internasjonale tidsskrifter, osv.,
b) deltakelse av doktorgradskandidater og postdoktorer/forskere i forskningsprogrammer etablert
av forskningsgrupper eller Professorer ved Universitetet, i samarbeid med andre etater i Hellas
og i utlandet,
c) fremmelse og utvikling av forskningsaktiviteter ved Fakulteter/Skoler som består blant annet
i arrangeringen av seminarer og konferanser, implementeringen av forskningsprogrammer,
presentasjon av forskningsresultater på konferanser, publiseringen av artikler i vitenskapelige
tidsskrifter, skrivingen av bøker, monografier, kapitler i redigerte volumer, osv.,
d) identifisering, kartlegging, økonomisk utnyttelse av resultater av forskningen som foregår
ved NoKUiA, beskyttelse av intellektuell eiendom ved anskaffelse av attester/vitnemål/
kompetansebevis, osv.
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4.2. Forskning i tall
Forskningsutvalget er Universitetets organ som er ansvarlig for forskningsutvikling og administrasjon
av tilsvarende ressurser som tiltrekker seg fagmiljøet gjennom Spesiell Konto for Forskningsfond
(ΕLΚΕ). Hoved- finansieringskildene til forskning ved NoKUiA er de europeiske og internasjonale
programmene, ESPA (Partnership Agreement for the Development Framework), samarbeid med
offentlige og private etater, levering av vitenskapelige tjenester til juridiske og fysiske personer, sponsorater og donasjoner. Den gjennomsnittlige årlige finansieringen til forsknings- og utviklingsprosjekter utført ved Universitetet overstiger 60 millioner EUR de siste tre årene. Finansiering fordeles på
de ulike typer finansieringskilder som vist i diagrammet under.

I forbindelse med forskningsprosjekter utført ved ELKE|NoKUiA er 5.000 til 9.000 forskere ansatt
hvert år. Det er ikke bare Professorer ved Universitetet og andre fast ansatte ved Institusjonen, men
også unge forskere, som f.eks. ph.d.-kandidater, postdoktorer, nye forskere, teknisk-administrativt og
vitenskapelig- og andre ansatte som støtter forskningsprosjekter. Forsknings- og utviklingsprosjekter,
som tiltrekker seg Professorer ved Universitetet samt dyktige vitenskapelig ansatte, spiller særlig stor
rolle i utviklingen av forskningen og Institusjonen generelt, i reduseringen av arbeidsledigheten blant
unge forskere og innvandringen til utlandet. Diagrammet under demonstrerer den årlige fordelingen
av midlertidig ansatte i forsknings- og utviklingsprosjekter de siste fem årene.
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I dag administrerer Spesiell Konto for Forskningsfond flere enn 2000 aktive prosjekter. Det følgende diagrammet viser antallet nye programmer som blir godkjent hvert år de siste fem årene.
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4.3. Universitetssykehus, Fakulteter som er tilknyttet Skolen for Helsevitenskap og Laboratorier
Universitetssykehus
Universitetssykehus “ARETEO” og “EGINITIO” er selvstendige Helseinstitusjoner, Legater fra
Velgjørere Th. Αreteos og D. Eginitis ved NoKUiA. Skatteetaten står for den administrative ledelsen
av dem, og de blir overvåket av Rektoren og Senatet. De opptar misunnelsesverdig posisjon i
helsesektoren, og innen Medisinutdanning og Forskning.
På “ARETEO” Sykehus er lokalisert de følgende Universitetsklinikker som tilhører Fakultetet for
Medisin ved NoKUiA:
• Β’ Avdeling for Kirurgi
• Β’ Avdeling for Obstetrikk - Gynekologi
• Α’ Avdeling for Αktinologi
• Α’ Avdeling for Αnestesiologi
• Avdeling for Νeonatologi
• Nefrologisk (Nyre) Κlinikk
og et betydelig antall støtteenheter og laboratorier.
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På ”EGINITIO” Sykehus er lokalisert de følgende Universitetsklinikker som tilhører Fakultetet
for Medisin ved NoKUiA:
•
•

Α’ Avdeling for Nevrologi
Α’ Avdeling for Psykiatri

og et betydelig antall støtteenheter og laboratorier.
De to Universitetssykehus har i over 100 år tilbudt spesialiserte helsetjenester til det greske folk
og fortsetter å være dagens Institusjoner som tilbyr helsetjenester på høyt nivå, utdanning for studenter ved Fakultetet for Medisin og forskning.
Fakulteter som er tilknyttet Skolen for Helsevitenskap
Det foregår viktig utdannings- og forskningsaktivitet ved Fakulteter som er tilknyttet Skolen for
Helsevitenskap ved NoKUiA.
Det finnes syttiseks (76) Departementer, hvorav:
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• Seksti (60) tilhører Fakultetet for Medisin
• Elleve (11) tilhører Fakultetet for Sykepleie
• Fem (5) tilhører Fakultetet for Odontologi.
Departementer som tilhører Fakultetene for Medisin og Sykepleie er lokalisert på Sykehus (Attiko,
Laiko, Ιppokratiο, Εvangelismos, osv.), mens Departementer som tilhører Fakultetet for Odontologi
er lokalisert i Fakultetets bygninger.

Laboratorier
I løpet av hele året arbeider forskere, vitenskapelig ansatte og studenter i 210 laboratorier som
finnes fordelt på nesten alle Fakulteter ved NoKUiA. Anvendt forskning foregår hovedsakelig ved
mange Fakulteter og Laboratorier.
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Resyme
En dag i sitt hjem, i Athen, kom Kolokotronis gående inn i rommet,
mens barnet hans, Kolinos skrev; Kolokotronis spør plutselig ham:

- Kolinos, hvilket hus er Hellas’ nasjonale hus, tror du?
Kolinos svarte med en gang:

- Det Kongelige palasset.
- Det Kongelige palasset? nei! sa han. Universitetet!

Giannis Vlachogiannis, Historisk Antologi, 1927. 218.

45

Oversettelse fra gresk til norsk
Konstantina Vardaka
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