Αγαπητοί συνάδελφοι,
Mε μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο σφημμυ 6 - www.sfhmmy.gr - το ετήσιο
Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που φέτος στις
26, 27 και 28 Απριλίου επιστρέφει στην πόλη από όπου ξεκίνησε, την Αθήνα.
Θα λάβει χώρα στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Novotel Athens.
Το ΣΦΗΜΜΥ, αποτελεί μια φοιτητική πρωτοβουλία των Πολυτεχνικών σχολών της Ελλάδας
και αποτελεί πλέον θεσμό που ταξιδεύει από το 2007 και κάθε χρόνο σε μια διαφορετική
πόλη της Ελλάδας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Ξάνθη – Πάτρα – Αθήνα).
Στόχος του, να συγκεντρώσει φοιτητές από όλη την Ελλάδα οι οποίοι θέλουν να επιδείξουν
το ερευνητικό τους έργο και να το παρουσιάσουν μπροστά σε ένα κοινό, με το ίδιο
γνωστικό υπόβαθρο. Αποτελεί χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα στους
μηχανικούς του μέλλοντος και θέλει να αποτελέσει πόλο αλλαγής για ένα πιο δημιουργικό
αύριο!
Ακολουθεί σύντομο πρόγραμμα του φετινού συνεδρίου, για αναλυτικό πρόγραμμα
μπορείτε να μεταβείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.sfhmmy.gr/program
• Παρασκευή 26/4
o 9:20-10:10 - Σ. Κριμιζής - Μέλος Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Johns Hopkins
University
• «Πλανητική εξερεύνηση: Πρόκληση στο επιστημονικό, τεχνολογικό και εκπαιδευτικό
κατεστημένο»
o 10:20-11:10 - Μ. Παπαδόπουλος - Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
• «Δυνατότητες και προοπτικές απασχόλησης για τον ενεργειακό ηλεκτρολόγο μηχανικό»
o 15:30-16:20 - A. Σταματάκης - Heidelberg Institute for Theoretical Studies, Karlsruhe
Institute of Technology, University of Arizona at Tucson
• «Using Supercomputers to build Evolutionary Trees from DNA data»
• Σάββατο 27/4
o 9:45-10:35 - Θεοφάνης Μανιάτης – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)
• «Διαχείριση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων»
o 15:00-15:50 - Urlich Rohde - Partner of Rohde & Schwarz, Munich, Germany; Chairman
Synergy Microwave, USA; Professor at Cottbus University, Guest Professor at Munich
University
• «Ultra Low Noise Octave Band VCO’s for Base Stations»
• Κυριακή 28/4
o 11:45-12:45 - Βαγγέλης Κούκης
• ~okeanos and Synnefo
o 12:45-13:30 - Χρήστος Μπότσικας
• webinos

