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Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν
ΡΙΚ και Πανεπιστήμιο Frederick
Με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων τους προς αμοιβαίο όφελος και προς
όφελος της κοινωνίας, ΡΙΚ και Πανεπιστήμιο Frederick υπέγραψαν Μνημόνιο
Συνεννόησης και Συνεργασίας.
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, σε ειδική τελετή που
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Τάσσος Παπαδόπουλος» του Αρχείου ΡΙΚ, ο
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ Θανάσης Τσώκος και ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Φρέντερικ Γιώργος Δημοσθένους.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας προνοεί μεταξύ άλλων την από κοινού ή με τρίτους
διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα του Τομέα της
Δημοσιογραφίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Προνοεί επίσης τη συνεργασία
μεταξύ ΡΙΚ και IEKE για την ανάδειξη ερευνών σε θέματα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
την ανταλλαγή στελεχών για διεξαγωγή διαλέξεων σε θέματα Δημοσιογραφίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης ως επίσης την αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των στελεχών
των δύο οργανισμών σε εξειδικευμένα θέματα και σε θέματα μετεκπαίδευσης
προσωπικού.
Προνοεί επίσης τη διερεύνηση για την από κοινού εμπλοκή του ΡΙΚ και του
Πανεπιστημίου Frederick σε κοινά ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο και για πιθανή άντληση χορηγιών και κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
άλλους οργανισμούς.
Το υπογραφέν Μνημόνιο προνοεί επίσης την αποδοχή από πλευράς ΡΙΚ, κατόπιν
συνεννόησης μεταξύ των συμβαλλομένων οργανισμών, συγκεκριμένου και καθορισμένου
αριθμού φοιτητών του Πανεπιστημίου Frederick σε καθορισμένο χρόνο για την πρακτική
τους εξάσκηση σε θέματα του τομέα της δημοσιογραφίας αλλά και σε άλλους τομείς που
το Πανεπιστήμιο διατηρεί κλάδους σπουδών.
Με βάση το Μνημόνιο θα παρέχεται αριθμός υποτροφιών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο στον κλάδο της Δημοσιογραφίας και σε άλλους κλάδους σπουδών στο
προσωπικό του ΡΙΚ. O αριθμός των υποτροφιών θα καθορίζεται από το Δ.Σ. του
Πανεπιστημίου Frederick.
Το μνημόνιο υπογράφηκε στην παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ΡΙΚ Μιχάλη
Μαραθεύτη, του Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνών, Επικοινωνίας και
Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Frederick, Κωστάκη Κωνσταντίνου και του Προέδρου του
Τμήματος Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Frederick, Σωτήρη Θεοχαρίδη.

