




ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇ
ȻɇɈɃɆȻȰɇɈȸɇɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾȸɇ

ȵ.ɀȰɀȰȸͲɍɏɀȰɈȰ
ȰʆɲʋʄɻʌʙʏʌɿɲȾɲɽɻɶɼʏʌɿɲ
ɅʌʉʄɻʋʏɿʃɼʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎɃɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃɼʎ






%$ƹƹ$)&ƴƻ$+ƽ#ƹ&ƴ

(5;79Ǎ585Ǎ6&5ǎ967:;ǐ75Ǎ
ƽǍ7Ǒǆǐ:7;ǔ9Ǉ!;ǉǆǍ:
$Ƽ,

Përmbajtja
Vizioni

3

Misioni dhe Politika e Fondacionit 3
Objektivat strategjike

4

Universiteti Kombëtar
dhe Kapodistrian i Athinës (EKPA)
me një vështrim
4
Struktura administrative
dhe akademike

7

Vështrimi Historik

12

Arsimi, Objektet dhe Shërbimet

19

Marrëdhëniet publike (brenda vendit)
dhe ndërkombëtare
34
Hulumtimi dhe Inovacioni (Risitë) 39
Mishërimi (Epitoma)

45

Vizioni
Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës (shkurtesa: EKPA) synon në edukimin e shëndoshë në të
gjitha nivelet e studimit dhe promovimin e shkencës përmes kërkimit bazë dhe të aplikuar në një gamë të gjerë
disiplinash. Vizioni ynë është promovimi i përsosmërisë në fushën e arsimit, inovacioni në kërkime, kultivimi
i arsimit në përgjithësi, si dhe pjesëmarrja aktive e komunitetit akademik në aktivitetet sociale dhe kulturore
të vendit.

Misioni dhe Politika e Fondacionit
Misioni i Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës gjatë gjithë rrjedhës historike të krijimit të
tij gati që nga themelimi i shtetit të ri grek, është përmirësimi i vazhdueshëm i trajnimit të shkencëtarëve
të rinj nëpërmjet përmirësimit të mëtejshëm të procesit të të mësuarit dhe rinovimit të kurrikulave, kultivimi
i frymës së diskursit dhe lidhja efektive e Universitetit me shoqërinë dhe ekonominë. Në përgjigje të zhvillimeve të vazhdueshme të shekullit të 21 në fushën kërkimore dëshirojmë që profesorët, studiuesit dhe studentët
tanë brenda departamenteve, laboratorëve dhe klinikave të kërkojnë risi dhe promovim njohurish. Kërkojmë të
forcojmë dhe t’i ringjallim çdo anëtari të komunitetit akademik aftësinë dhe pasionin për përparim dhe prosperitet si dhe frymën e ekipit brenda dhe jashtë komunitetit të EKPA-s.
Të gjithë anëtarët e komunitetit akademik, të lirë nga çdo formë e diskriminimit racor (¿snor, prejardhjeje
etnike, gjinie, feje, etj) kanë të njëjtat të drejta dhe detyrime në lidhje me mundësinë në njohuri, në shërbimet
dhe mjediset e EKPA-s, sipas politikave të Universitetit, të ligjit grek dhe të së drejtës evropiane dhe ndërkombëtare.
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Qëllimet strategjike
Historia e EKPA-s dhe burimet njerëzore janë shtyllat kryesore të zhvillimit të Universitetit tonë të cilat
caktojnë akset që përcaktojnë objektivat strategjike të Fondacionit, nën vizionin dhe misionin e tij. Objektivat
e saj strategjike janë të mirëorientuara në mënyrë që të vendosin dhe të vazhdojnë traditën për t’u përtërir
dhe shquar në Greqi dhe jashtë vendit, në të gjitha nivelet: në arsim, kërkime dhe kulturë, duke siguruar që
EKPA-s të vazhdojë të ndikojë në jetën publike dhe të hartojë zhvillimin politik. Për këtë arsye, promovohet
çdo bashkëpunim që kontribuon në arritjen e misionit dhe të vizionit të Universitetit tonë me institucione dhe
organizata të shquara në fushën e tyre.
Qëllimi kryesor i EKPA-s është tërhqja e studentë- kantidatëve më të mirë, por edhe e Profesorëve nga
universitete të shquara jashtë vendit. Shqetësimi ynë mbetet që EKPA-s të përmirësojë vazhdimisht njohje
të rëndësishme ndërkombëtare në listat e rangut universitar global, studentët tanë të dallohen në konkurrime
ndërkombëtare dhe tendere shkencore dhe të diplomuarit tanë të gëzojnë njohje akademike dhe profesionale si
në vendin tonë ashtu edhe jashtë vendit. Gjithashtu, qëllimi ynë është shfrytëzimi nga shoqëria dhe institucionet produktive rezultatet e hulumtimeve të kryera në universitetin tonë. Në lidhje me promovimin dhe publicitetin e arritjeve të punës (akademike, kërkimore, zhvillimore, sociale, kulturore) të kryera nga çdo anëtar i
komunitetit tonë akademik, ne fokusohemi në përhapjen e tyre sa në komunitetin akademik ndërkombëtar aq
edhe në shoqëri e në intitucionet shtetërore, nga njëra anë promovimin e një politike të qasjes së hapur, dhe
shfaqjen e ofertës së rëndësishme dhe shumëdimensionale të EKPA-s nga ana tjetër.

EKPA me një shikim. Historia dhe statusi operativ
Universiteti i Athinës u themelua në vitin 1837 me emrin ¿llestar “Universiteti Othonios”. Ishte Universiteti i parë jo vetëm i shtetit grek, por edhe i gjithë Gadishullit Ballkanik dhe rajonit më të gjerë të Mesdheut
Lindor. Në vitin 1932 ai u emërua “Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës”, emër të cilin e mban
deri më sot. EKPA-s është një entitet publik, plotësisht vetë-qeverisës, i cili është subjekt i rregullave të së
drejtës publike dhe mbikëqyret nga Ministria e Arsimit, Kërkimit dhe Çështjeve Fetare.
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Fakultete, Departamente dhe Mjedise
•
•

•
•
•
•
•
•

Fakultete: 8
Departamente: 33
• Numri i programeve universitare: 33
• Numri i programeve pasuniversitare: 136
Institute të Kërkimeve Universitare (EPI): 5
Spitale Universitare: 2
Klinika Universitare: 76 (nga të cilat 60 janë në Fakultetin e Mjekësisë, 11 në Fakultetin e Infermierisë dhe
5 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare /Stomatologjisë )
Laboratorë: 210, nga të cilët 169 të legjitimuara me Gazetën e Qeverisë dhe 41 nga vendimet e Departamentit / Senatit
Biblioteka: 8
Muzeume: Muzeu i Historisë së Universitetit të Athinës, 13 muzeume tematike që i përkasin disa Fakulteteve
ose / dhe Departamenteve dhe Arkivit Historik të Universitetit.

Burime njerëzore:
• Profesorë, lektorë , personel tjetër mësimor: 2.104
• Personeli administrativ: 1.087
(sta¿ i përgjithshëm: 3.191)

Studentë:
•
•
•
•

Numri i studentëve (aktivë): 39.088
Numri i studentëve pasuniversitarë (Master): 11,479
Numri i kandidatëve: 14.240
Studentët e huaj që studiojnë në EKPA: 5.654
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Struktura administrative dhe akademike
e Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës
I. AUTORITETET KRYESORE
REKTOR
Profesor Meletios-Athanasios Dhimolupos
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9770, 210 368 9771
Fax: 210 368 9717
e-mail: rector@uoa.gr
ZËVENDËSREKTOR PËR ÇËSHTJE ADMINISTRATIVE
Profesor Napoleon Maraveia
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9776
Fax: 210 368 9682
e-mail: vrec-admin@uoa.gr
ZËVENDËSREKTOR PËR ÇËSHTJEN E ZHVILLIMIT POLITIK DHE HULUMTIMIT
Profesor Thomas S¿kopulos
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9772
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-rd@uoa.gr
ZËVENDËSREKTOR PËR ZBATIMIN E ÇËSHTJEVE AKADEMIKE DHE MARRËDHËNIEVE
NDËRKOMBËTARE
Profesor Konstantinos Burazelis
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9766
Faksi: 210 368 9691
e-mail: vrec-aca¿r@uoa.gr
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ZËVENDËSREKTOR PËR ÇËSHTJET EKONOMIKE
Profesor Nikolaos Milonas
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9760
Fax: 210 368 9711
e-mail: vrec-¿n@uoa.gr

ZËVENDËSREKTOR PËR ÇËSHTJET E MARRËDHËNIEVE ME STUDENTËT
Profesor Georgios Polimenas
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9779
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-students@uoa.gr
ZËVENDËSREKTOR PËR ÇËSHTJET E SHENDETËSISË DHE POLITIKAVE SOCIALE
Profesor George Zografos
Panepistimiu 30, 10679 Athinë
Tel: 210 368 9773
Fax: 210 368 9741
e-mail: vrec-hospitalsgz@uoa.gr

II.KËSHILLI I INSTITUCIONIT
PRESIDENT
Profesor i Universitetit të Harvardit, George Tsokos
Tel: 210 368 9724/9744
Fax: 210 368 9700
e-mail: council@uoa.gr

Iǿǿ.SENATI
Senati përbëhet nga Rektori, Dekanët e Fakulteteve dhe Përgjegjësit e Departamenteve,
deri në dy për çdo Fakultet me një afat dyvjeçar jo të përtërirë dhe alternim në secilin Fakultet
derisa të gjitha Departamentet e Fakulteteve të jenë përfshirë. Në mbledhjet e Senatit, Zëvendësrektorët
marrin pjesë, pa të drejtë vote.
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IV. STRUKTURA E FAKULTETEVE DHE E DEPARTAMENTEVE
Tetë (8) Fakultetet dhe tridhjetë e tre (33) Departamentet e listuara që u përkasin atyre,
si dhe Dekanët dhe Përgjegjësit e tyre.
FAKULTETI TEOLOGIK (http://deantheol.uoa.gr/)
Dekan: Profesor Apostolos Nikolaidis

Departamenti i Teologjisë (http://www.theol.uoa.gr/) - President: Profesor i asociuar Thomas Ioannidis
Departamenti i Teologjisë Sociale (http://www.soctheol.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Sotirios Despotis
FAKULTETI JURIDIK (http://www.law.uoa.gr/)
Dekane: Profesore Dionisia Kallinikou
FAKULTETI I SHKENCAVE EKONOMIKE DHE POLITIKE (http://deaneconpol.uoa.gr/)
Dekan: Profesor Mihail Spourdhalakis
Departamenti i Shkencave Politike dhe Administratës Publike (http://www.pspa.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Hristos Lirintzis
Departamenti i Ekonomisë (http://www.econ.uoa.gr)
Përgjegjës: Profesor Nikolaos Ireiotis
Departamenti i Komunikimit dhe Masmediave (http://www.media.uoa.gr)
Përgjegjës: Profesor Dimitrios-Stamatios Haralambis
Departamenti i Studimeve Turke dhe Studimeve Bashkëkohore Aziatike (http://www.turkmas.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Ioannis Mazis
FAKULTETI FILOZOFIK (http://www.deanphil.uoa.gr/)
Dekane: Profesore Eleni Karamalegou
Departamenti i Filologjisë (http://www.phil.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Am¿lohios Papathomas
Departamenti i Historisë dhe Arkeologjisë (http://www.arch.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Panajiotis Valavanis
Departamenti i Filozo¿së, Pedagogjisë dhe Psikologjisë (http://www.ppp.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Maria-Zoi Funtopulu
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Departamenti i Psikologjisë (http://www.psych.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Hrisi Hadxhihristou
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze (http://www.enl.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Evangelia Sakeliu - Schultz
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Franceze (http://www.frl.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Maria Papadhima
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane (http://www.gs.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Anastasia Antonopulu
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Italiane (http://www.ill.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Georgios Mikros
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Spanjolle (http://www.spanll.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Dhimitrios Dhrosos
Departamenti i Studimeve Muzikore
Përgjegjës: Profesor Ahileas Haldheakis
Departamenti i Studimeve të Teatrit
Përgjegjëse: Profesore Anna Tampaki
Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Ruse dhe Studimeve Sllave
Përgjegjëse: Profesore Eleni Steriopulu
FAKULTETI I SHKENCAVE (http://www.deansos.uoa.gr/)
Dekan: Profesor Konstantinos Varotsos
Departamenti i Fizikës (http://www.phys.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Nikolaos Tetradhes
Departamenti i Kimisë (http://www.chem.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Georgios-Isidoros Kokotos
Departamenti i Matematikës (http://www.math.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Apostolos Burnetas
Departamenti i Biologjisë (http://www.biol.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Kyriakos Georgiou
Departamenti i Gjeologjisë dhe Gjeokomunikacionit (http://www.geol.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Nikolaos Vulgaris
Departamenti i Informatikës dhe Telekomunikacionit (http://www.di.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Antonios Paschalis
Departamenti i Historisë dhe Filozo¿së së Shkencës (http://www.phs.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Ioannis Hristianidhis
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FAKULTETI I SHKENCAVE SHËNDETSORE
Dekan: Profesor Efstratios Patsuris
Departamenti i Mjekësisë (http://www.med.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Petros Sifakis
Departamenti i Stomatologjisë (http://www.dent.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor George Iliades
Departamenti i Farmacisë (http://www.pharm.uoa.gr/) - Përgjegjës: Profesor Panagiotis Marakos
Departamenti i Infermierisë (http://www.nurs.uoa.gr/) - Përgjegjëse: Profesore Hrisula Lemonidhu
FAKULTETI I SHKENCAVE TË EDUKIMIT (http://deanedc.uoa.gr/)
Dekane: Profesore Thalia Dragona
Departamenti Pedagogjik i Arsimit Fillor (http://www.primedu.uoa.gr/)
Përgjegjës: Profesor Thomas Babalis
Departamenti i Arsimit dhe Edukimit për Moshën Parashkollore (http://www.ecd.uoa.gr/)
Përgjegjëse: Profesore Thalia Dragona (ushtron detyrën e Përgjegjëses me vendim të Senatit)
FAKULTETI I EDUKATËS FIZIKE DHE SPORTIT (http://www.phed.uoa.gr/)
Dekan: Profesor Nikolaos Geladas
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1. Vështrimi Historik
Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës u themelua me Dekretin Mbretëror të 22 prillit 1837 nën
emrin “Universiteti i Othonit” për nder të Othonos, themelues dhe mbreti i parë i Greqisë së re.
Në ¿llim përfshinte katër Fakultete, Teologjik, Juridik, Mjekësor dhe “Fakultetin e Filozo¿së dhe
Udhëzimeve të tjera Arsimore”. Gjatë vitit të parë të funksionimit të tij Fondacioni kishte 33 pedagogë,
ndërsa mësimet i ndiqnin 52 studentë dhe 75 ishin “dëgjues” të paregjistruar.
Fillimisht universiteti funksionoi në një ndërtesë neoklasike në shpatin verior të kodrës së Akropolit, e cila
më parë ishte banesa e arkitektit Stamatis Kleanthis dhe Eduard Schaubert (sot këtu strehohet Muzeu Historik
i Universitit). Ishte Universiteti i parë në shtetin grek të sapoformuar, si edhe në Ballkan dhe në rajonin e
Mesdheut Lindor.
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Roli i tij ishte vendimtar, si nga ana historike dhe nga pikëpamja sociale, për zhvillimin e potencialit shkencor të vendit, avancimin e dijes dhe promovimin e jetës kulturore në Greqi. I rëndësishëm ishte dhe prestigji i
tij ndërkombëtar.
Në nëntor 1841 Universiteti u transferua në një ndërtesë të projektuar nga arkitekti danez Christian Hansen.
Fasada e tij, e njohur si “Propilea”, u përfundua në 1842-1843. Ndërtesa, e zbukuruar me veprat e piktorit Karl
Rahl, është së bashku me ndërtesat e Bibliotekës Kombëtare të Greqisë dhe të Akademisë së Athinës, e njohur
si “trilogjia arkitekturore” neo-klasike e Athinës. Sot, ky monument historik është ndërtesa e Administratës së
Universitetit si dhe vend veprimtarish kulturore dhe festive të Universitetit. Në 1862 “Universiteti i Othonit”
u riemërua “Universiteti Kombëtar”, pasi Mbreti Otto u detyrua të largohej nga vendi. Me ligjin Goke të 17
korrikut 1911, në bazë të testamentit të mirëbërësit Ioanni Dompoli, të lënë më 4 shkurt 1849, u themelua
“Universiteti Kapodistrian”, i cili kishte Senat dhe Rektor të përbashkët me “Universitetin Kombëtar” i cili u
bashkua me Fakultetin Teorik, Filozo¿k, Teologjik dhe Juridik, ndërsa Universiteti Kombëtar kishte fakultet e
Mjekësisë dhe Fizikomatematikës dhe të Farmaceutikës. Që nga viti 1932 “ Universiti Kombëtar” dhe “Universiti Kapodistrian” së bashku formojnë në bazë të nenit 1 të Ligjit. 5343/1932, “ Universitetin Kombëtar dhe
Kapodistrian të Athinës.”
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Deri në ¿llim të shekullit 20, Universiteti i Athinës ishte i vetmi Universit i Greqisë, i cili i jepte shoqërisë
greke shkencëtarë të kuali¿kuar në mjekësi, në shkencat natyrore dhe sociale, juridike dhe ¿nanciare, në letërsi, histori, arkeologji , edukim si dhe në fetari.
Gjatë rrjedhës historike, shumë studentë dhe mësues kanë luajtur një rol kyç në fushat e zhvillimit shkencor, ¿lozo¿së, letërsisë, të tilla si George Papanikolau, Eleni Glikatzi- Arveler , Konstantin Karatheodhori, etj..
Ne jemi gjithashtu krenarë për Nobelistët e Letërsisë si Odisea Eliti dhe George Seferis, të cilët kanë studiuar
në Universitetin e Athinës dhe Kazanzaqis Nikos, i cili për nëntë vjet me radhë u propozua si kandidat për
çmimin Nobel në letërsi . Sekretar i Fondacionit ishte poeti ynë kombëtar Kostis Palamas.
Deri më sot, EKPA vazhdon të ofrojë shërbime të rëndësishme shkencore, kërkimore, arsimore dhe sociale.
Indikativisht ne përmendim, një nga kontributet më të mëdha në drejtim të shëndetit kombëtar, të studentëve/
studenteve të Fakultetit të Shkencave Shëntetësore që bëjnë praktikën e tyre dhe ofrojnë shërbimet e tyre
mjekësore për publikun nën mbikëqyrjen e pedagogëve.

14

Persona të rëndësishëm - doktoratura nderi
Që nga themelimi i Universitetit të EKPA-s, shumica e presidentëve grekë të Republikës, kryeministra, si
dhe një numër i shquar i ministrave dhe gjykatësve të Gjykatave Supreme, shërbyen si studentë apo profesorë
të Universitetit tonë. Që nga viti 1860, për të nderuar personalitete të shquara në fushën e shkencës, letërsisë
dhe artit, një numri të konsiderueshëm personalitetesh u janë dhënë Doktorat e Nderit të EKPA-s.
Ndër të tjerët, ¿tuesve të Çmimit Nobel në vijim, të cilëve u janë dhënë doktoratura nderi të Universitetit
të Athinës:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

John Nash (Çmimi Nobel në Skencat Ekonomike)
Edward Prescott (Çmimi Nobel në Skencat Ekonomike)
Harry Markowitz (Çmimi Nobel në Skencat Ekonomike)
Peter Agre (Çmimi Nobel në Kimi)
Jean-Marie Lehn (Çmimi Nobel në Kimi)
François Jacob (Çmimi Nobel në Fiziologji dhe Mjekësi)
Luis J. Ignarro (Çmimi Nobel në Fiziologji dhe Mjekësi)
Herald zur Hausen (Çmimi Nobel në Fiziologji dhe Mjekësi)
Derek Walcott (Çmimi Nobel në Letërsi)
Odisea Elitis (Çmimi Nobel në Letërsi)
Joseph Sifakis (Turing Award, i konsideruar si “Nobel” i Informatikës)
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Gjithashtu, personaliteteve ndërkombëtare që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në promovimin e shkencës,
u është dhënë titulli Doktoratë Nderi nga EKPA-s :
•
•
•
•
•
•
•
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Pierre Paul Émile Roux (1912)
Charles Émile Picard (1937)
Max Planck (1937)
Sir Aleksandër Fleming (1946)
George Papanikolaou (1949)
Nicholas Negroponte (1999)
Rudolph Emil Kalman (2003)

Doktorat e nderit të Universitetit të Athinës u janë dhënë gjithashtu personaliteteve ndërkombëtare nga fusha e Letërsisë dhe Arteve, si dhe personaliteteve politike dhe fetare, disa prej të cilëve janë renditur më poshtë:
Shkrimtarë / Eseistë / Filozofë / Shkrimtarë
•
•
•
•
•
•
•

Joseph Rudyard Kipling (1924)
Yannis Ritsos (1987)
Umberto Eko (1995)
Avram Noam Chomsky (2004)
Peter Stein (2004)
Margaret Atwood (2013)
Eleni Glikatzi-Arveller (2014)
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Personalitete politike (jashtë Greqisë)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Léon Gambetta (1870)
Georges Clemenceau (1912)
Woodrow Wilson (1918)
J. William Fulbright (1978)
Jacques Delors (1992)
Glafkos Klerides (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)

Personalitete fetare
Metropoliti i Athinës, Prokopios (1882)
Metropoliti i Rumanisë, Dragomir Dimitresku (1887)
Kryepiskopi i Konstandinopojës, Romës së Re dhe Patriarku Ekumenik, Benjamin (1937)
Kryepeshkopi i Nea Justinian dhe gjithë Qipros, Makarios (1957)
Metropoliti i Zvicrës, Damask (1990)
Patriarku i Moskës dhe i gjithë Rusisë, Alexios B’ (1992)
Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Anastasios (1998)
Kryepeshkopi i Konstandinopojës, Romës së Re dhe Patriarku Ekumenik, Bartolomeu (1999)
Kryepeshkopi i Amerikës Dhimitrios (2005)
Kryepeshkopi i Canterbury, Rowan Williams (2010)
Kryepeshkopi i Athinës dhe i gjithë Greqisë, Ieronymos II (2010)
Papa dhe Patriarku i Aleksandrisë dhe i gjithë Afrikës, Theodhor B’ (2012)
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2. Studime, objekte dhe shërbime

2.1. Studime në Universitetin e Athinës
2.1.1. Studime universitare
Në tetë (8) Fakultetet e EKPA-s - Theologjik, Juridik, Ekonomik, Shkencave Politike, Filozo¿k, Shkencave
Shëndetësore, Shkencave të Edukimit, Shkencave të Edukimit Fizik dhe Sporteve, funksionojnë tridhjetë e
tre (33) departamente akademike. Çdo departament akademik siguron dhe zbaton një (1) program universitar,
kështu që nga EKPA-s. jepen 33 diploma, të cilat janë emëruar nga departamenti dhe të cilat mbajnë emrin e
departamenteve.
Numri i studentëve dhe procesi i pranimit të tyre në një departament, përcaktohet nga legjislacioni grek për
hyrjen e nxënësve në institucionet publike të arsimit të lartë.
Planprogrami përfshin kurset kryesore të detyruara, të përzgjedhura dhe cikleve tematike, opsionale të detyruara, laboratore, seminare, studime rurale dhe klinike, praktika, diploma, etj, në mënyrë që studentët mund
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të personalizojnë programin e tyre në bazë të prirjeve dhe interesave të tyre shkencore.
Struktura dhe përmbajtja e kurseve janë të përcaktuara nga Departamenti i Kurrikulës, i cili rishikohet çdo
vit për të marrë parasysh tendencat e reja shkencore dhe arsimore, teknologjitë e reja dhe kërkesat e tregut të
punës. Ekzistenca në Fondacion e një numri të konsiderueshëm laboratorësh, klinikash, muzeumesh, bibliotekash, sallash leximi, të institucionalizuara si dhe Qendra e Mësimdhënies së Gjuhëve të Huaja dhe Qendra
e Mësimdhënies së Gjuhës Moderne Greke për studentët tanë të huaj, është e një rëndësie të veçantë për një
nivel të lartë arsimor, sepse ato kontribuojnë si në procesin arsimor, ashtu edhe në kërkimin dhe ndërlidhjen
me shoqërinë.
Koha minimale e studimit për marrjen e diplomës është tetë (8) semestra, me përjashtim të disa departamenteve që janë dhjetë (10) dhe Mjekësisë që është dymbëdhjetë (12). Çdo kurs mbart një numër ECTS si dhe
një numër të Njësive Mësimore (DM), i cili merret parasysh në llogaritjen e Notës së Diplomës si një faktor
koe¿cient. Diploma vërteton përfundimin me sukses të ciklit të parë dhe nota e saj kategorizohet si vijon:
Shkëlqyer, nga tetë presje pesëdhjetë e një (8.51) deri në dhjetë (10), Shumë mirë, nga gjashtë e pesëdhjetë
(6.50) deri në tetë e pesëdhjetë (8,50), Mirë, nga pesë (5) deri në gjashtë e dyzet e nëntë (6,49).
2.1.2. Studime pasuniversitare
Njëqind e tridhjetë e gjashtë (136) Programe Pasuniversitare (PU si më poshtë) - departamentale, ndërdepartamentale, ndërinstitucinore dhe ndërshtetërore - ofrohen nga EKPA.
Nga këto, katër (4) PU në vijim po bashkëpunojnë gjithashtu me Institute Kërkimore:
•

•

•

•
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PU: « Athens International Master’s Programme in Neurosciences » - « Programi i Diplomës Ndërkombëtare të Magjistraturës në Neuroshkencë: në bashkëpunim me Institutin e Shkencave Biomedikale të
Akademisë së Athinës, Institutin Helenik Pasteur, Qendrën Kërkimore të Shkencave Biologjike Alexandros Fleming. E.KE.F.E Demokritos (Ndërdepartamental).
PU “Microelectronik”: në bashkëpunim me Institutin e Nanoscience & Nanoteknologji, E.KE.F.E
Demokritos (Interdepartamentale), Institutin e Komunikimit dhe sistemeve kompjuterike (ICCS)
(Ndërdepartamental).
PU “Teknologjitë e informacionit në mjekësi dhe Biologji: në bashkëpunim me” Fondacionin e Kërkimeve Biomedicale të Akademisë së Athinës dhe Institutin e Informatikës dhe Telekomunikacionit,
E.KE.F.E Demokritos (Ndërdepartamental).
PU “Fizikë Mjekësore - Radio¿zikë”: në bashkëpunim me Komisionin grek të Energjisë Atomike
(EEAE) dhe E.KE.F.E Demokritos (Ndërdepartamental).

Programe Ndërkombëtare pasuniversitare
Me interes të veçantë janë programet ndërkombëtare pasuniversitare. Disa prej tyre (dhe Departamentet që
i ofrojnë) janë:
• Master Europian në Kulturat Klasike (EMCC) një program ndërkombëtar evropian në studimet klasike
me 11 universitete nga tetë vende evropiane (Departamenti i Historisë dhe Arkeologjisë).
• Master i përbashkët greko-francez: “E Drejta Publike e Specializuar” (Fakulteti Juridik dhe Universiteti Montesquieu-Bordeaux IV).
• Master i përbashkët greko-francez: “Mësimi i gjuhëve të huaja në Evropë” (Departamenti i Gjuhës dhe
Letërsisë Franceze dhe Universiteti Angers).
• Master i përbashkët në Arsim dhe të Drejtat e Njeriut (Departamenti i Edukimit dhe Arsimimit të Fëmijërisë së Hershme, University College London).
• Programi Ndërkombëtar “Programi i Masterit Europian për Shoqërinë, Shkencën dhe Teknologjinë” në
të cilin marrin pjesë 13 Universitete (Departamenti i Historisë dhe Filozo¿së së Shkencave).
• “Kirurgjia intravaskulare” (Departamenti i Mjekësisë dhe Universiteti i Milanos - Bicocca).
• “Neuro¿ziologji klinike” (Departamenti i Mjekësisë dhe Instituti Neurologjik i Montrealit të Universitetit McGill).
• “Mësimi dhe Metodologjia e Matematikës “ (Departamenti i Matematikës, Universiteti i Athinës, Departamenti i Filozo¿së-Pedagogjisë-Psikologjisë, Universiteti i Athinës, Departamenti i Matematikës
dhe i Statistikës, Universiteti i Qipros, Departamenti i Edukimit, Universiteti i Qipros).
• “Këshillimi dhe Udhëzimi i Shkollave” (Departamenti Pedagogjik i Arsimit Fillor, në bashkëpunim me
Departamentin e Psikologjisë së Universitetit të Qipros).
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Programet pasuniversitare në anglisht:
•
Programi pasuniversitar Anglisht-folës “Studime të Europës Juglindore” i Departamentit të Shkencave
Politike dhe Administratës Publike është themeluar në vitin 1999. Gjatë themelimit dhe në hapat e tij të parë
bashkëpunoi me disa universitete, por në vazhdim u bë një program i pavarur Pasuniversitar i Universitetit të
Athinës dhe që atëherë ka pranuar shumë studentë grekë dhe të huaj (nga 36 vende).
Përveç sa thamë më sipër, vërehet se gjatë vitit akademik 2017-18 është plani¿kuar të veprojnë tri (3) akoma programe pasuniversitare anglisht-folëse:
• Arkeologjia e Greqisë dhe e Mesdheut Lindor: që nga pallatet e Epokës së Bronzit të Mbretërive
Helene - Master in Greek and Eastern Mediterranean Archaeology (http://meditarch.arch.uoa.gr/site/
meditarch)
• Programi ndërkombëtar pasuniversitar në Neuroshkencë - Athens International Master’s Programme in
Neurosciences (http://masterneuroscience.biol.uoa.gr).
• Master në Administrim Biznesi - Master in Business Administration Program, with specialization in
Internal Audit (http://www.ddomo-ia.econ.uoa.gr).
Me interes të veçantë është fakti se EKPA-s ka protokolle të veçanta bashkëpunimi me 28 institucione
ekuivalente jashtë vendit për redaktimin /përpunimin e disertacioneve/doktoraturave me bashkë-mbikëqyrje
(Lista është në dispozicion në: http://www.uoa.gr/¿leadmin/user_upload/ekpaideysh/spoydes/PhD_EidPrwtokollaSynergasias012017.doc).
2.1.3.Hulumtimi i doktoraturës
Universiteti punëson dhe bashkëpunon me shkencëtarë që kryejnë kërkime shkencore pasdoktorale në
fushat kërkimore të departamenteve të tyre. Bashkëpunimi i referohet në veçanti mbikëqyrjes ose mbështetjes,
këshillimit të hulumtimit pasdoktoral nga një anëtar ose anëtarët e sta¿t mësimdhënës, ofrimit të qasjes në
materialet shkencore apo pajisjet shkencore, ose caktimit nga Universiteti të një projekti të veçantë kërkimi
me apo pa shpërblim.
2.1.4. Shkollat verore
Herë pas here “shkolla verore” organizohen në fusha të caktuara të interesit, të cilat janë të lidhura ngushtë
me veçoritë e ofruara nga vendi ynë ose Universiteti dhe shumë studentë kanë shprehur një interes të veçantë
për to. Japim si shembull, shkollën verore në Athinë, Maraton dhe Kea (Cyclades, Deti Egje) “Menaxhimi i
Trashëgimisë Kulturore: Arkeologji, Arkitekturë dhe Plani¿kim Urban në vitin 2016”.
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2.1.5.Nderime / Çmime për studentët
EKPA-s i inkurajon studentët e tij universitarë dhe pasuniversitarë që të marrin pjesë në konkurse ndërkombëtare dhe ngjarje shkencore që lidhen me temën e studimeve të tyre. Grupe studentësh, nën drejtimin e profesorëve të tyre, janë dalluar dhe kanë shkëlqyer në konkurse ndërkombëtare dhe Olimpiada. Përmendim disa
shembuj të kohëve të fundit të dhënies së çmimeve për studentët e EKPA- s:
• Çmime të Studentëve Pasuniversitarë të Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze në Konferencën Ndërkombëtare “Miti dhe Emocioni” në Universitetin Complutense të Madridit (2017).
• Grupi i studentëve të Fakultetit Juridik të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, i cili
së fundmi (2017) ka marrë pjesë në Turin Europian të konkursit universitar ndërkombëtar të gjykimit
virtual, ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2) ¿toi Çmimin për
Memorandumin më të mirë për të pandehurin (Çmimin për Parashtresën më të Mirë me Shkrim për të
Paditurin) (Award for Best Written Submission Respondent) dhe Çmimin për Dorëzimin me Shkrim
më të mirë në përgjithësi (Award for Best Written Submission Overall).
• Kampion evropian për dy vjet rresht (2016, 2015), një grup studentësh të Fakultetit Juridik në Konkursin
Ndërkombëtar të Gjykatës Virtuale për Ligjin e Hapësirës (Manfred Lachs Space Law Moot Court
Competition).
• Dallim i Fakultetit Juridik në Konkursin e Arbitrazhit Virtual të Tregtisë Ndërkombëtare (International
Commercial Arbitration Moot 2016).
• Tri (3) medalje u ¿tuan nga grupi i studentëve të Departamentit të Matematikës në konkursin matematik SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students) ĲȠ 2017.
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•

•

Pesë (5) medalje (1 ar, 2 argjend dhe 2 bronz) ¿toi grupi pesë-anëtarësh i Departamentit të Matematikës
në Konkursin e Studentëve IMC 2016.
Medalja e Artë për EKPA-n në Olimpiadën Ndërkombëtare të Matematikës SEEMOUS 2016
(South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students). Dallim i një studenti pasuniversitar të Departamentit të Historisë dhe Arkeologjisë në konkursin ndërkombëtar të eseve «Peace and
Security in the 21st Century - a Youth Perspective for Achieving It», e organizuar nga Public Policy
Division të ȃǹȉȅ (2016).
Dallimi (vendi i parë) i studentëve të Departamentit të Informatikës dhe Telekomunikacionit në
konkursin për inovacion NBG i-bank #¿ntech crowdhackathon (2016).

2.2. Objektet dhe shërbimet e ofruara
Infrastruktura e ndërtesave të Universitetit, me një sipërfaqe totale prej 700,000 m2. përafërsisht, të cilat
përdoren për arsimim, hulumtim dhe menaxhim, përmbledhin katër kampuset me fakultetet e tyre, në Zografu
(Filozo¿, Shkencat Ekzakte, Teologji), në Gudi (Shkencat Shëndetësore), në qendër të Athinës (Juridik, Shkencat Ekonomike dhe Politike, Shkencat e Edukimit) dhe në Dafni (Shkencat e Edukimit Fizik). Në ndërtimin e
komplekseve të Fakulteteve veprojnë salla mësimore, të madhësive të ndryshme, me pajisje moderne vizuale
dhe infrastruktura IT, laboratorë arsimor dhe kërkimor të mirë-pajisur dhe infrastruktura të tjera mbështetëse.
Universiteti gjithashtu ofron një sërë objektesh dhe shërbimesh për të mbështetur studentët universitar dhe
pasuniversitar. Indikativisht, disa janë të listuara në tabelën më poshtë.
Shërbime konsultuese
Avokati i Studentit

Shërbime mbështetëse
Njësia e aksesit
të Studentët me Aftësi të
Ku¿zuara

Njësia e Ndërhyrjes Psikosociale
Zyra e Këshillimit fakulteti Teologjik
Zyra Këshillëdhënëse për Arsimin
Fillor
Njësia e Higjienës së Komunitetit

Fondi Studentor i Ndihmës
Qyteti i Studentit
Shërbimet e Ushqimit

Qendra e Këshillimit
të bashkëmoshatarëve
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Shërbimet e Kujdesit
Shëndetësor
Bursa - Çmime

Objektet e studimit dhe argëtimit
8 ndërtesa (në fakultete)
Bibliotekat e Universitetit
2 Biblioteka të Klubit të Universitetit
Sallat e leximit
Qendra kompjuterike
Zyra Multimedia për Shërbimin e Studentëve
Qendra e Mësimit të Gjuhëve të Huaja
Qendra e Mësimit të Gjuhës Greke Moderne
Bursa - Çmime Palestra e Universitetit
dhe qendra sportive
Klubi Kulturor i Studentëve

Qendra /Kursi për mësimin e gjuhës greke (http://www.greekcourses.uoa.gr)
Qendra për mësimin e gjuhës greke si gjuhë e dytë /e huaj në EKPA-s funksionon nga viti 1950, ¿llimisht
me një numër të vogël studentësh, numër i cili në dekadat që pasuan është rritur ndjeshëm. Qendra për mësimin
e greqishtes është qendra më e madhe mësimore e gjuhës greke në botë. Shumë prej të diplomuarve janë tani
profesorë të Gjuhës dhe Filologjisë Greke në të gjithë botën, anëtarë të trupit diplomatik të vendeve të tyre,
anëtarë të hierarkisë kishtare, shkencëtarë të shquar, menaxherë, artistë dhe biznesmenë të shquar.
Qendra /Kursi i përket Programit Ndërdepartamental për mësimdhënien e Gjuhës Greke si gjuhë e dytë / të
huaj së bashku me pasuniversitarin më të njëjtin titull Program i Studimeve pasuniversitare të Departamentit
të Filologjisë dhe Departamentit të Filozo¿së, Pedagogjisë dhe Psikologjisë.
Objektivat e Kursit janë:
• Mësimi i Gjuhës Greke si gjuhë e dytë / e huaj
• Çerti¿kimi i shkallës së njohurive së Gjuhës Greke si gjuhë e dytë / e huaj
• Kontakti i studentëve të huaj me fusha dhe tema të kulturës greke
• Trajnimi praktik i studentëve të programit pasuniversitar për mësimin e Gjuhës Greke si gjuhë e dytë
/ e huaj
Në Qendrën e mësimit të Gjuhës Greke, çdo muaj organizohen vizita në muze dhe zona arkeologjike, si dhe
ekskursione në zona me interes historik (Sounio, Delphi, Mikenë, Epidavros, Nafplio). Vizitat turistike marrin
formën e kurseve në bazë të nivelit të studentëve (¿llestar, i ndërmjetëm, i përparuar). Studentët përgatiten për
këto ekskursione, të cilat janë pjesë e kurrikulës kryesore, me materiale të shtypura dhe piktoriale, ushtrime
leksikore, referenca historike dhe debate në klasë.
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Qendra e mësimit të gjuhëve të huaja (http://www.didaskaleio.uoa.gr)
Qendra e mësimit të Gjuhëve të Huaja, u themelua në vitin 1931 dhe ishte ¿llimisht Departamenti i Klubit të Universitetit. Që në ¿llim qëllimi i saj ishte mësimi i gjuhëve të huaja, i cili për vite ishte ku¿zuar në
mësimin e gjuhëve gjerësisht të folura, anglisht, frëngjisht, gjermanisht dhe italisht, me të cilat u bashkuan më
vonë spanjishtja dhe rusishtja. Me vendim të Senatit të Universitetit, të vitin 1994,Qendra e mësimit të Gjuhëve të huaja bëhet një qendër plotësisht e pavarur dhe një njësi e pavarur akademike.
Sot mësohen 23 gjuhë në të gjitha nivelet: Anglisht,Shqip, Arabisht, Bullgarisht, Frëngjisht, Gjermanisht,
Danisht, Japonisht, Indisht (Hindi-Sanskrit), Spanjisht, Italisht, Kinezisht, Koreanisht, Norvegjisht, Holandisht,
Persisht, Portugalisht, Rusisht, Serbisht, Suedisht, Turqisht, Çekisht dhe Finlandisht. Përveç kësaj, programe të
veçanta janë në dispozicion për këdo që dëshiron të specializohet në përkthimin e gjuhës, në shkencat juridike
ose shkencat mjekësore.
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Muzeume

Muzeu i Historisë së Universitetit të Athinës
Muzeu i Historisë së Universitetit të Athinës, i cili i takon administrativisht Drejtorisë së Marrëdhënieve me
Publikun dhe Historisë, ndodhet në ndërtesën e njohur si «Shtëpia e Kleanthit» ose «Universiteti i Vjetër» në
qendrën historike të Athinës (Plaka). Në këtë mjedis, që nga viti 1837 dhe për katër vjet, funksionoi Universiteti
i parë i shtetit të pavarur grek.
Funksioni i tij i tanishëm si muze u përurua 150 vjet më vonë në vitin 1987. Misioni i Muzeut është të
krijojë dhe forcojë lidhjet midis Universitetit të Athinës dhe shoqërisë, si dhe të paraqesë historinë e themelimit
dhe të punës së themeluesve të shkencës së Greqisë së re.
Në kuadër të misionit të lartpërmendur, organizon dhe mikpret ekspozita, ngjarje kulturore dhe shkencore
rreth historisë së arsimit, shkencës dhe kërkimit në vend, por edhe për praktikat moderne muzeologjike. Gjatë
muajve të verës, mikpret në oborret e tij, shfaqje teatrale dhe muzikore.
Muzeu Historik gjithashtu merr pjesë në ngjarjet ndërkombëtare për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë
universitare. Indikativisht, MIPA (Muzeu Historik i Universitetit të Athinës) është anëtar i Rrjetit Evropian të
Trashëgimisë Universitare UNIVERSEUM (European Academic Heritage Network) dhe në 2015 mikpriti
takimin e 16-të të institucionit në Athinë me pjesëmarrjen e universiteteve nga 16 vende evropiane.
Në kuadër të ceremonive për 180 vjetorin e themelimit të EKPA-s, organizon një ekspozitë periodike me
titull «Lavariumi i Universitetit të Athinës - Qasjet bashkëkohore vizuale», si dhe një sërë aktivitetesh të tjera
kulturore. Përveç Muzeut të Historisë, janë edhe trembëdhjetë (13) muze tematikë që u përkasin Fakulteteve
ose Departamenteve të Universitetit të Athinës, si dhe Arkivin Historik.
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1. Muzeu i Anatomisë / Koleksioni i Georgios Papanikolau
Muzeu i Anatomisë është një pjesë integrale e Laboratorit të Anatomisë përshkruese, i cili i përket dhe
funksionon në Fakultetin e Mjekësisë. Ekspozitat e muzeut përmbajnë koleksione nga përgatitje anatomike, të
vjetra dhe të reja (natyrale, arti¿ciale, të thata, të freskëta, të laminuara), si dhe organeve të vjetra dhe mjeteve
anatomike. Gjithashtu, Muzeut i takon koleksioni i Georgios Papanikolau në të cilin ka fotogra¿ të rralla, letra
dhe koleksione të tjera me punën shkencore të Giorgios Papanikolau .

2. Muzeu Antropologjik
Muzeu Antropologjik i Fakultetit të Mjekësisë u themelua në vitin 1886 dhe është një nga Muzeu met më
të vjetra për historinë e njeriut në Evropë.
Themelimi i tij kishte si qëllim të promovonte objektivat shkencore të degës më të re të Antropologjisë
Fizike dhe ishte një veprimtari pioniere për të dhënat greke. Duhet gjithashtu të theksohet që, qysh nga themelimi i tij u krijua me perspektivën e një njësie të integruar kërkimore dhe universitare, përveç ekspozimit dhe
rolit të tij më të gjerë informativ.
3. Muzeu Kriminologjik
Muzeu Kriminologjik i përket dhe funksionon në Fakultetin e Mjekësisë, në përputhje me dispozitat e Ligjit
5343/1932. Muzeu regjistron historinë e krimit në Greqi gjatë shekujve 19 dhe 20 duke mbledhur, klasi¿kuar,
komentuar, shënuar dhe publikuar dëshmitë e krimit që janë përdorur në të kaluarën për ushtrimin e dhunës.
4. Muzeu i Farmakologjisë
Muzeu i Farmakologjisë i Fakultetit të Mjekësisë u themelua në vitin 1998 nga një grup i vogël i sta¿t
akademik dhe personelit shkencor të Laboratorit të Farmakologjisë dhe funksionon në të njëjtin Laborator.
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5. Muzeu i Stomatologjisë
Ekspozitat janë rrjedhojë e dhurimeve të agjencive sociale (kryesisht të Shoqatës së Stomatologjisë dhe
disa laboratorëve të Departamentit të Stomatologjisë të Fakultetit të Shkencave Shëndetësore) dhe të tjerat nga
individë privatë. Ekspozita të tjera janë të vendosura në dhoma të projektuara mirë në dhomat e pritjes, në hyrje
të Am¿teatrit dhe në Sallën e leximit/bibliotekë.

6. Muzeu i Arkeologjisë dhe Historisë së Arteve / Parku Arkeologjik i Panepistimiopolit
Muzeu përmban koleksione të Arkeologjisë prehistorike dhe klasike, një Koleksion të shquar materialesh të
derdhura, Koleksione Bizantine Pikture dhe Qeramike, Koleksione Qeramike Diakronike dhe Intermediterane,
Koleksione të Arkeologjisë Mjedisore dhe Koleksione Shkëmbinjsh, Mineralesh dhe Teknologjisë së lashtë.
Arti i ri përfaqësohet nga piktura të piktorëve të rëndësishëm të rinj grekë, të cilët herë pas here i jepen
hua ekspozitave të organizuara në Greqi dhe jashtë saj. Një dhurimi të kohëve të fundit i përket gjithashtu
Koleksioni i veprave të Artit Folklorik etiopian. Parku arkeologjik është pionier në konceptimin e projektit
të gërmimit pasi ai përmban gjetje arkeologjike dhe ekspozita nga stacioni Sintagma gjatë ekzekutimit të
projektit të Metrosë së Athinës.
7. Muzeu i Edukimit
Koleksionet e muzeut ofrojnë një shumëllojshmëri objektesh, librash, instrumentesh të matjes
somatopsikologjike të Pedagogjisë shkencore, materiale fotogra¿ke, furnizime shkollore, uniforma të
studentëve, tituj, lojra, programe elektronike, etj.
8. Muzeu Arkeologjik Biblik i Fakultetit Teologjik
Ekspozitat përbëhen nga makete, derdhje dhe kopje të objekteve të jetës fetare dhe jetës së përditshme
të popujve të Biblës. Derdhje të rëndësishme nga Muzeu i Luvrit: Kodi Hammurabi (2.25 x 0.90), Kolona e
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Mesa (1.25 x 0.72 x 0.36) dhe Obeliskja III e Salamasarit. Shfaqet një numër i konsiderueshëm nga kopjet e
objekteve të përdorimit të përditshëm ose adhurimit (vazo, monedha, ¿gurina, lloje përforcimi).
9. Muzeu Botanik / Kopshti Botanik
Nga koleksionet e vjetra të Muzeut konsiderohen si më të rëndësishmet mostrat e thata të bimëve të T. von
Heldreich, Th.G. B dhe Orfanidi dhe B. Tounta. Vihet re se regjistrimi formal dhe i besueshëm i mostrave nuk
është arritur deri më sot për shumicën e grupeve të bimëve, numri i tyre është më i madh se ai që përmendet
formalisht (117,000 mostra të renditura në Index herbariorum). Në koleksionet e mëvonshme përfshihen
materiale dhe mostra materiali mikologjik,si mostra spermatophytes dhe algash nga studiues bashkëpunëtorë
të botanikës , kryesisht në sektorin e Ekologjisë dhe Sistematikës të Universitetit të Athinës. Muzeu ekspozon
një ekspozitë të përhershme: « Ekspozita mbi Peisazhin e Attikës «, që u zhvillua në Pire, në mes të viteve ‘80.
Në Kopshtin Botanik të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, në Iera Odho, i cili u themelua
në vitin 1835, rriten 200 llojë bimësh. Ka shumë lloj pemësh dhe shkurresh (disa të vjetra), disa lloje barishtesh
dhe një liqen të vogël arti¿cial me bimë ujore. Ndër bimët më interesante të Kopshtit përfshihen Cupressus
semperervens, Phoenix canariensis dhe Washingtonia sp. dhe disa bimë me rëndësi historike të tilla si gjembi
i butë (Acanthus mollis) dhe kakuda(Conium maculatum).
10. Muzeu Zoologjik
Muzeu Zoologjik është rreth 130 vjeçar. Është i pari dhe më i ploti i këtij lloji në Greqi. Fillimisht, ishte
bërthama e një muzeu më të gjerë ¿ziogra¿k, i cili u vendos qysh nga mesi i shekullit të 19-të në katin e parë
të tij nga rruga Akadhimias në krah të ndërtesës kryesore të Universitetit. Më vonë, koleksionet botanike,
paleontologjike, mineralogjike dhe antropologjike u shkëputën nga ai dhe ishin autonome në Muzeun Botanik,
Paleontologjik, Mineral dhe Antropologjik.
11. Muzeu i Miniergjisë dhe i Petrologjisë
Në vitin 1908 u themelua Muzeu Universitar i Minergjisë dhe Petrologjisë, dhe që atëherë funksionon si
degë e pavarur. Në vitet 1980-2000, Muzeu ka mbetur joaktiv për shkak të transportit dhe rindërtimit.
12. Muzeu i Shkencave Natyrore dhe Teknologjisë
Në Muze ruhen instrumente të Zyrës Kombëtare të Masave dhe Stacioneve, madhësi standarde, gjeneratori
i parë Roentgen në Greqi (që nga viti 1897), gjeneratori radio Aleksanderson që lidh Kiminë me trupin
ekspeditues në Azinë e Vogël dhe transmetuesit e fshehtë të okupimit. Muzeu i Shkencave Natyrore dhe
Teknologjisë është në rikonstruksion dhe është plani¿kuar të kandidojë së afërmi në ndërtesën historike së
Kimisë së Vjetër në Rrugën Solonos.
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13. Muzeu i Paleontologjisë dhe Gjeologjisë
U themelua në vitin 1906. Ka koleksione të pasura me kafshë vertebrore dhe jovertebrore, fosile bimore dhe
gjetje të tjera paleontologjike dhe mostra gjeologjike nga vendi dhe jashtë vendit, të cilat janë vazhdimisht të
pasuruara. Ai kryen kërkime shkencore si dhe gërmime në të gjithë vendin.
Arkivi Historik
Arkivi Historik i Universitetit të Athinës u themelua në vitin 1991 dhe është një qendër kërkimore e Universitetit. Është në pronësi administrative të Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun dhe Historisë. Qëllimi i
Arkivit Historik është organizimi dhe menaxhimi i materialit arkivor moderne nga themelimi i Universitetit të
Athinës (1837) deri më sot. Ky material është një infrastrukturë e gjerë kërkimore që për të studiuar historinë
e Universitetit të Athinës, dhe historinë greke dhe Evropiane në përgjithësi. Mbledhja e Arkivit Historik (rreth
2.000.000 Àetë) është e hapur për vizitorët në ambientet e saj në rrugë Skoufa në Athinë.
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Biblioteka
Biblioteka e Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës është një drejtori e pavarur dhe materiali i saj
është i vendosur në 8 ndërtesa që korespondojnë me numrin e Fakulteteve të Universitetit dhe përfshin Qendrën
Informatike të Bibliotekës. Misioni i saj është të mbështesë dhe forcojë aktivitetet edukative dhe kërkimore të
Fondacionit, të menaxhojë dhe ofrojë informacione të specializuara shkencore për komunitetin akademik grek
dhe ndërkombëtar dhe të marrë pjesë në mënyrë efektive në të gjitha aktivitetet për arsim dhe kulturë.
Biblioteka e Universitetit të Athinës, me pothuajse 1,000,000 libra dhe më shumë se 300,000 revista
shkencore, është një nga tre bibliotekat më të mëdha të Greqisë me një madhësi të ngjashme, së bashku me
Bibliotekën Kombëtare dhe Bibliotekën e Universitetit Aristotelio të Selanikut.
EKPA-s merr pjesë në Rrjetin e Huazimit të Bibliotekave Helenike (DHDHEE). Rrjeti është zhvilluar në
kuadër të operacioneve të Shoqatës Greke të Bibliotekave Akademike (S.E.A.V.) dhe ka të bëjë me huazimin
e materialit të koleksioneve të bibliotekave anëtare, përmes huazimit me sistemin ndërbibliotekar «Iris».
Gjithashtu merr pjesë në Shërbimin e Porositjes së Artikujve nga revista dhe punime të konferencave, për
të përmbushur nevojat arsimore dhe kërkimore të anëtarëve të komunitetit akademik. Universiteti Kombëtar
dhe Kapodistrian i Athinës bashkëpunon për të porositur artikuj me Qendrën Kombëtare të Dokumentacionit.
Sa për porositë e brendshme, bëhen përmes Katalogut Kolektiv Periodik EDHETV, ndërsa jashtë EKT
bashkëpunon me Biblioteka jashtë vendit, të tilla si British Library Document Supply Center (BLDSC) dhe
SUBITO (Biblioteka gjermane).
Së fundi, në shërbim të Drejtorisë së Bibliotekës dhe Qendrës së Informimit funksionon Arkivi Institucional
i Universitetit të Athinës, ku dorëzohen Tezat, Master Teza dhe Disertacione /Doktoratura(https://pergamos.
lib.uoa.gr/).
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Kisha Universitetare e Kapnikareas
Në vitin 1932, iu dha Universitetit të Athinës, lidhur drejtpërdrejt me Fakultetin Teologjike, Kisha e
Prezentimit të Virgjëreshës Mari dhe Shën Varvarës (Kapnikarea), një kishë bizantine e shekullit të 11-të në
rrugën Ermou.
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3. Marrëdhëniet publike dhe ndërkombëtare
Tradita historike e Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës, dhe mbi të gjitha burimet e tij
njerëzore, përbëjnë forcën lëvizëse në të cilën është bazuar vizioni dhe qëllimet e tij. Duke synuar në shfaqjen/
prezantimin ndërkombëtar të arritjeve tona në hulumtim dhe inovacionin, në suksesin e të diplomuarve tanë
në Greqi dhe jashtë vendit, investojmë në funksionimin e¿kas të Marrëdhënieve Publike dhe Ndërkombëtare
për përhapjen e këtyre rezultateve.
Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun dhe Historisë së Universitetit Kombëtar dhe Kapodistrian të
Athinës përbëhet nga departamentet e mëposhtme: Marrëdhënie me Publikun, Protokolli Cermonial dhe
Ngjarjet Kulturore, Marrëdhëniet Evropiane dhe Ndërkombëtare, Muzeu Historik & Arkivi Historik. Duke
pasur parasysh karakterin shumëdimensional, përbën qendrën e projeksionit të Universitetit, si dhe mbështet
dinamikisht misionin e EKPA-s, duke dhënë informacionin dhe dokumentacionin e duhur dhe të nevojshëm
për çdo institucion të interesuar.
Prioritet i Drejtorisë është zhvillimi i marrëdhënieve publike dhe ndërkombëtare të Universitetit, shfaqja
për publikun e rolit arsimor , shkencor, kërkimor dhe pjesa tjetër e veprimtarisë akademike si dhe plani¿kimi
dhe organizimi i ngjarjeve shkencore dhe kulturore të Fondacionit. Gjithashtu i rëndësishëm është promovimi i
Departamentit për Marrëdhënie Evropiane dhe Ndërkombëtare, i cili në mënyrë efektive kontribuon në shfaqjen
e Universitetit jashtë vendit në marrëveshjet ndërkombëtare, me pjesëmarrjen e Fondacionit për programet
arsimore evropiane dhe ndërkombëtare, rrjetet universitare dhe shoqatat, përfshirjen aktive të Universitetit në
programin ERASMUS +, etj.
Përveç kësaj, zyra e shtypit koordinues është pika kryesore e kontaktit për gazetarë në nivel lokal, rajonal
dhe ndërkombëtar, që synojnë projektimin ndërkombëtar të Universitetit dhe të arriturat e anëtarëve të medias,
por edhe të mbulojnë ngjarjet. Duke lëshuar gjithashtu komunikata të rregullta për shtyp në mënyrë efektive
ndihmon në informimin si të komunitetit akademik dhe të gjitha palët e interesuara për aktivitetet e Universitetit,
dallimet e pedagogëve, çmimet e studentëve, bashkëpunimet ndërkombëtare, punimet novatore të anëtarëve të
EKPA-s, bashkëpunime kërkimore, etj.
3.2. Orientimi Ndërkombëtar - Marrëveshjet dhe Partneritetet Ndërkombëtare
Orientimi ndërkombëtar i Universitetit, siç u përmend më lart, është një objektiv strategjik i rëndësishëm
dhe përcaktohet nga Autoritetet Rektorale në bashkëpunim me Institucionet e tjera të Fondacionit dhe me
Komisionin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Programeve Evropiane të Arsimit. Kjo strategji ka
për qëllim nxitjen e punës arsimore, kërkimore dhe sociale të Universitetit dhe theksimin e pro¿lit të tij
ndërkombëtar. Universiteti i Athinës po punon me universitete, rrjete ndërkombëtare të universiteteve dhe
qendrave kërkimore, si dhe organizata arsimore në mbarë botën, me qëllim rritjen e mobilitetit të studentëve,
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sta¿t akademik, hulumtuesve dhe burimeve të tjera njerëzore. Përfundimi i Marrëveshjeve të Bashkëpunimit
Ndërkombëtar ka një rol të rëndësishëm, pasi marrëveshje të tilla me institucione të ngjashme jashtë vendit si
dhe qendra kërkimore, nxisin bashkëpunimin ndëruniversitar, shkëmbimin e njohurive dhe informacionit dhe
promovimin e njohurive dhe hulumtimeve. Marrëveshje të tilla gjithashtu sigurojnë organizimin e programeve
të përbashkëta kërkimore dhe takime shkencore (seminare, simpoziume, konferenca dhe të tjera).
Marrëveshjet e bashkëpunimit ndërkombëtar janë nënshkruar me universitete jashtë vendit - kryesisht publike
ose institucione të ngjashme të arsimit të lartë, si dhe qendra kërkimore si: CERN (Zvicër), INRIA (Francë)
dhe A* STAR (Singapor). Sot janë në fuqi ose numërohen gjashtëdhjetë e tre (63) marrëveshje të EKPA-s me
Universitetet / Institucionet nga njëzet e nëntë (29) vende në mbarë botën , siç tregohet në tabelën më poshtë.
SHTETI

INSTITUCIONI

ǹrgjentinë

Universidad Nacional Del Sur

ǹustrali

Macquarie University

Ǻullgari

Bulgarian Academy of Sciences

Ǻullgari

So¿a University “St. Kliment Ohridsky”

Francë

Université de Lille 1

Francë

Université Paris Diderot-Paris 7

Francë

Université de Lille 3

Francë

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

Francë

Université du Havre

Gjermani

Universität Regensburg

Gjermani

Freie Universität Berlin

Zvicër

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

Japoni

Keio University

Japoni

Ritsumeikan University

Japoni

Waseda University

Jordani

University of Jordan

Iran

University of Tehran

Spanjë

University of Granada
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Spanjë

University of Alcala

ǿtali

University of Rome “La Sapienza”

Ȁanada

York University

Ȁanada

University of Montreal

Ȁanada

Simon Fraser University

Ȁanada

McGill University

Kinë

Shanghai International Studies University

Ȁinë

Beijing Foreign Studies University

Ȁinë

China University of Petroleum

Ȁinë

Guangdong University of Foreign Studies

Ȁinë

Zhejiang University

Ȁolombi

National Pedagogic University

Ȁore

Hankuk University of Foreign Studies

Ȁore

Sogang University

Qipro

University of Cyprus

Qipro

European University Cyprus

Qipro

University of Nicosia

Qipro

Neapolis University - Pafos

Meksiko

University of Guadalajara

Zelandë e Re

The University of Auckland

Republika Çeke

Charles University in Prague

Afrikë e Jugut

University of Pretoria

Ungari

Ǽötvos Lorand University

Ukrani

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Ukrani

National Academy of Sciences

Ukrani

Ivan Franko National University of Lviv

Ukrani

Borys Grinchenko Kyiv University

Ukrani

Mariupol State University

Uruguaj

University of the Republic (Universidad de la República)

Rumani

Alexandru Ioan Cuza University of Iasi

Rumani

Valahia University of Targoviste

Rusi

Lomonosov Moscow State University

Rusi

Moscow State Institute of International Relations-MGIMO
University

Rusi

Novosibirsk State University

Rusi

Moscow Region State University

Singapur

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

Taivan

National Chengchi University

Taivan

National Taiwan University

Turqi

Istanbul University

Turqi

Kadir Has Istanbul University

Turqi

Ankara University

3.3. Pjesëmarrja e Universitetit në Organizata Ndërkombëtare, Shoqata dhe Rrjete Universitare
Universiteti Kombëtar dhe Kapodistrian i Athinës merr pjesë si anëtare e organizatave të mëdha ndërkombëtare, sindikatave dhe rrjeteve që synojnë të promovojnë bashkëpunimin ndërkombëtar midis universiteteve
dhe të zhvillojnë metoda dhe strategji që kontribuojnë në përmirësimin e aktiviteteve të tyre edukative dhe
kërkimore.
Universiteti është anëtar themelues dhe është i përfshirë në mënyrë aktive në Rrjetet Universitare në vijim:
UNIMED (Mediterranean Universities Union) http://www.uni-med.net
UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) http://www.unica-network.eu
Ai gjithashtu merr pjesë si anëtar i gjashtë (6) organizatave ndërkombëtare, shoqatave dhe rrjeteve të Universiteteve, me qëllim promovimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar të anëtarëve të tyre.
IAU (International Association of Universities) http://www.iau-aiu.net
EUA (European University Association) http://www.eua.be
ǼǹǿǼ (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
Njësitë individuale (fakultetet dhe departamentet) dhe anëtarët e fakultetit janë anëtarë aktivë të shoqatave dhe
rrjeteve të specializuara akademike shkencore ndërkombëtare.
Së fundi, duhet të theksohet se EKPA-s ka nënshkruar «Magna Charta Universitatum» dhe Deklaratën e Vlerave Themelore që nga viti 1988, dhe mban dy seli UNITWIN / UNESCO si më poshtë:
UNESCO Chair and Network on Sustainable Development Management and Education in the Mediterranean
(MEdIES) (http://unescochair.chem.uoa.gr/#UNESCO_Chair_and_Network_on_Sustainable_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/).
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3.4. Programi Erasmus Plus (Erasmus +)
EKPA-s merr pjesë në mënyrë aktive që në ¿llim, në programin Erasmus (1987), i cili sot vazhdon të
veprojë si Erasmus +, dhe vazhdimisht inkurajon lëvizshmërinë e studentëve, sta¿t akademik dhe kërkimor
midis universiteteve evropiane që marrin pjesë në program. Që nga ¿llimi i Erasmus deri më sot, numri i
përgjithshëm i studentëve të ardhur ka qenë rreth 5.000 ndërsa numri i studentëve të larguar rreth 13.000.
Sipas statistikave për programin Erasmus të publikuara nga Komisioni Evropian për vitin akademik 2013-14
(sipas të dhënave të fundit në dispozicion) EKPA-s renditet në vendin e 41, në mesin e të gjitha institucioneve
evropiane të arsimit të lartë, në aspektin e numrit të studentëve që largohen.
Vazhdojmë të inkurajojmë lëvizshmëri të tilla, sepse përvoja e gjithë këtyre viteve tregon se si studentët
edhe anëtarët e sta¿t akademik të cilët marrin pjesë në programin Erasmus kanë ¿tuar përvojë të vlefshme nga
përfshirja e tyre në mjedise të reja akademike, por edhe në jetën e përditshme si dhe shoqërimi në kushte të
ndryshme shoqërore dhe kulturore.
Aktivitetet e mobilitetit të ofruara nga programi ERASMUS + bazohen në marrëveshjet dypalëshe të
ERASMUS midis NEAFC dhe universiteteve të tjera evropiane. Për vitin akademik 2017-18, janë lidhur 655
marrëveshje Erasmus midis ǼȀȆǹ-Ȣ dhe 336 universiteteve nga 31 vende evropiane.
Për më tepër, nën Erasmus + Lëvizshmëri ndërkombëtare ǼKPA-s ka inicuar partneritete të reja me
marrëveshjet bilaterale me universitete të Federatës Ruse, Izraelit, Jordanisë, Ukrainisë, Serbisë dhe Gjeorgjisë.
Studentët e ardhur përmes programit Erasmus inkurajohen të marrin pjesë në të gjitha aktivitetet edukative
dhe kulturore të EKPA-s. Ata gjithashtu ofrojnë mundësinë të ndjekin mësimet e gjuhës greke falas në
Qendrën e Mesimdhënies së Gjuhës Greke, e cila vepron nën drejtimin e Fakultetit Filologjik. Përveç kësaj,
ata inkurajohen që të ndjekin kursin inovativ ndërdisiplinor të ofruar nga Fakulteti i Filologjisë (Departamenti
i Studimeve të Teatrit) me titull «GREQIA BASHKËKOHORE: Historia, Artet dhe Letërsia».
Përfundimisht, përveç lëvizshmërisë së individëve, EKPA-s gjithashtu është përfshirë në mënyrë aktive
në veprime të tjera kryesore të ERASMUS + si Veprimi 2: Partneriteti për Inovacionin dhe shkëmbimin e
praktikave të mira; Veprimi 3: Përmirësimi i politikave dhe zbatimi:
Aktivitetet Jean Monnet (që synojnë nxitjen/ promovimin e përsosmërisë në mësimdhënie dhe kërkime në
fushën e studimeve evropiane në mbarë botën), veprime në fushën e sportit.
Më shumë informacion: http://en.interel.uoa.gr/erasmus.html
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4. Hulumtimi dhe Inovacioni në Universitetin
Kombëtar dhe Kapodistrian të Athinës
4.1. Objektivat dhe Strategjia e Fondacionit
Si rezultat i gamës së gjerë të fushave shkencore që mbulon, ajo ka një aktivitet të gjerë kërkimor, përfshirje
të gjerë në projektet evropiane, rrjetet ndërkombëtare dhe partneritetet me sektorët publikë dhe privatë.
Në aktivitetin tonë, ky universitet po punon dhe bashkëpunon me studiues të shquar. Politika e kërkimit të
Universitetit është e ndërlidhur me misionin e saj edukativ dhe synon të rrisë kërkimet përmes bashkëpunimit
krijues me institutet kërkimore kryesore, agjencitë qeveritare dhe konsorciumet anembanë botës.
Politika hulumtuese e universitetit fokusohet në cilësinë e rezultateve në të gjitha disiplinat dhe fushat
dhe është e lidhur pazgjidhshmërisht me politikën diskriminim kolektiv dhe individual të performancës së
shpërblimit të lartë individual, krijimi i ekipeve të reja kërkimore dhe nxitjen e një mjedisi të favorshëm
për veprime të reja. Gjithashtu, ajo inkurajon kërkime ndërdisiplinore që promovon njohuri shkencore për të
mirën e shoqërisë. Kemi për qëllim që anëtarët tanë të kontribojnë përmes metodave dhe praktikave të reja
dhe zbulimeve shkencore që i shërbejnë shëndetit, arsimit, kohezionit social, zhvillimit ndërkombëtar dhe
prosperitetit ekonomik të shoqërive.
Procesi arsimor në vetvete, veçanërisht në nivelin pasuniversitar, kontribuon në zhvillimin e hulumtimeve
për shkak se ajo ka për qëllim trajnimin e kërkuesve të rinj. Politika e kërkimit të EKPA-s karakterizohet nga
objektivat kryesore si në vijim:
a) zhvillimin e aftësive të nevojshme, veçanërisht të studentëve të diplomuar, të cilët - si pjesë e studimeve të
tyre - do të duhet të bëhen të njohur me kërkime në laboratorë dhe klinika (për Fakultetin e Mjekësisë) ose/
dhe të marrin pjesë në konferenca, publikime në revista ndërkombëtare, etj,
b) pjesëmarrja e kandidatëve për doktoraturë dhe e studiuesve Akademik në projekte kërkimore të grupeve
shkencore apo e profesorëve të Universitetit, në bashkëpunim me hulumtuesit nga institucionet e tjera në Greqi
dhe jashtë vendit,
c) nxitjen dhe zhvillimin e veprimtarisë kërkimore të departamenteve / fakulteteve, të cilat përfshijnë ndër
të tjera, organizimin e seminareve dhe konferencave, programeve kërkimore, prezantimin e rezultateve të
hulumtimit në konferenca, artikuj botues në revista shkencore, me shkrim libra, monogra¿, kapituj në vëllime
kolektive etj,
d) njohjen, hartëzimin, shfrytëzimin ekonomik të rezultateve të kërkimit që zhvillohet në Universitetin e
Athinës, mbrojtjen e pronës intelektuale me përvetësimin e patentave, etj.
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4.2. Hulumtime në numra
Komisioni i kërkimeve/hulumtimeve është institucion i Universitetit për zhvillimin e kërkimit dhe
menaxhimin e burimeve që tërheqin anëtarët e komunitetit akademik në Llogarinë Speciale për Fondet e
Kërkimit (ELKE). Burimet kryesore të ¿nancimit të kërkimit në EKPA-s janë programet europiane dhe
ndërkombëtare, ESPA-s, bashkëpunime me organet publike dhe private, për të ofruar shërbime shkencore
personave ¿zikë dhe juridikë, sponsorizimeve dhe donacioneve. Tri vitet e fundit, ¿nancimi mesatar vjetor
për projektet hulumtuese dhe zhvilluese të Profesorëve të Universitetit kalon 60 mil. Euro dhe shpërndahet nga
burimi i ¿nancimit, sipas diagramit të mëposhtëm.

Në kuadër të projekteve kërkimore të kryera në Llogarinë Speciale për Fondet e Kërkimit (ELKE), punësohen çdo vit 5000-9000 studiues, të cilët pavarësisht nga profesorët e Universitetit dhe sta¿t tjetër të përhershëm
të Fondacionit, janë dhe shkencëtarë të rinj, si kantidatë për doktoraturë, post-doktoraturës, hulumtues të rinj,
teknikë dhe shkencorë si dhe personel tjetër i cili mbështet projektet. Burimet për projektet hulumtuese dhe
zhvilluese të cilat tërheqin profesorë universitar dhe nëpërmjet tyre fuqi punëtore, kontribuojnë me vendosmëri
në zhvillimin e hulumtimeve dhe në përgjithësi të Fondacionit, për uljen e papunësisë së shkencëtarëve të rinj
dhe largimin e tyre jashtë shtetit. Ndarja vjetore e të punësuarve e personelit jo të përhershëm në projekte
hulumtuese dhe zhvilluese për pesë vitet e fundit duket në diagramin e mëposhtëm.
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Sot ELKE i EKPA-s menaxhon më shumë se 2000 projekte aktive dhe diagrami më poshtë tregon numrin
e projekteve të reja që aprovohen çdo vit gjatë pesë viteve të fundit.
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4.3. Spitalet Universitare, Klinikat Universitare dhe Laboratorët
Spitalet Universitare
Spitalet Universitare “ARETAIEIO” dhe “AIGINITIO” janë Institucione Shëndetësore autonome, trashëgimi nga bamirësit përkatës Th. Aretaiou dhe D. Aiginitos për EKPA-n. Ata udhëhiqen nga një autoritet, sipas
organizatës së tyre dhe mbikëqyren nga Rektori dhe Senati. Ata kanë një qëndrim të mirë¿lltë në fushën e
shërbimeve shëndetësore, por edhe në fushën e edukimit mjekësor dhe hulumtimit.
Në Spitalin “Aretaieio” gjenden Klinikat Universitare të Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit të Athinës:
•
•
•
•
•

Klinika B Kirurgjikale
Klinika B Obstetrike dhe Gjinekologjike
Laboratori A i Radiologjisë
Klinika A e Anesthesiologjisë
Klinika e Neonatologjisë dhe Nefrologjisë,

si dhe një numër i konsiderueshëm njësish mbështetëse dhe laboratorësh.
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Përkatësisht, në Spitalin “AIGINITEIO”, janë themeluar Klinikat Universitare të Fakultetit të Mjekësisë
të Universitetit të Athinës:
• Klinika A Neurologjike
• Klinika A Psikiatrike,
si dhe një numër i konsiderueshëm njësish mbështetëse dhe laboratorësh.
Të dy Spitalet Universitare kanë ofruar më shumë se një shekull shërbime shëndetësore të specializuara
për popullin grek dhe vazhdojnë të jenë institucione që ofrojnë shërbime shëndetësore me cilësi të larta, edukimi për studentët e Fakultetit të Mjekësisë dhe hulumtime.
Klinikat Universitare
Aktivitete të rëndësishme arsimore dhe kërkimore zhvillohen në Klinikat Universitare të Universitetit
të Athinës.
Ekzistojnë shtatëdhjetë e gjashtë (76) klinika që veprojnë si më poshtë:
• Gjashtëdhjetë (60) i përkasin Fakultetit të Mjekësisë
• Njëmbëdhjetë (11) i përkasin Departamentit të Infermierisë
• Pesë (5) i përkasin Departamentit të Stomatologjisë.
Klinikat e Mjekësisë dhe të Infermierisë veprojnë në spitalet (Attiko, Laiko, Hipokratio, Evangelismo,
etj.), ndërsa të Stomatologjisë operojnë në ambientet e Departamentit.
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Laboratorë
Gjatë gjithë vitit, hulumtuesit, anëtarët e fakulteteve dhe studentët punojnë në 210 laboratorë që janë të
shpërndara pothuajse në të gjitha departamentet e Universitetit. Në disa fakultete, laboratorët janë praktikisht
qendra të kërkimit të aplikuar.
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Mishërimi/ Epitoma
Kolokotronis, një ditë tek po vinte rrotull nëpër dhomë, në shtëpinë e tij, në Athinë
ndërsa i biri, Kolinos po shkruante, për një moment ndaloi dhe e pyeti:

- Kolinie, cila mendon se është shtëpia kombëtare e Greqisë?
Kolini iu përgjigj menjëherë:

- Pallati i Mbretit.
- Pallati i Mbretit? jo! tha ai. Universiteti!
Jannis Blahogiannis, Anthologjia Historike, 1927. 218.

