
 
 

 

Φοιτητικός Διαγωνισμός Σχεδίασης Λογοτύπου 

Συμμαχία των Ευρωπαικών  
Πανεπιστημίων “ERUA” 

Α νο ι κ τ ό ς  σ ε  ό λο υ ς  κ α ι  ό λ ε ς  τ ου ς / τ ι ς  φ ο ι τ η τ έ ς / τ ρ ι ε ς  των    

π α ν επ ι σ τ η μ ίων ,   μ ε λών   τ η ς  Σ υμ μ αχ ί α ς  ER UA  

Ψάχνουμε νέους και νέες με δημιουργικές ιδέες, νέα σκέψη και πρωτοτυπία για  να σχεδιάσουν μια οπτικά 

εντυπωσιακή και αισθητικά ελκυστική αντιπροσωπευτική ταυτότητα για το λογότυπο της Συμμαχίας, που θα 
διασφαλίζει την αναγνώριση του ΕRUA 
 

Η Ευρωπαϊκή  Συμμαχία  «European Reform University Alliance -ERUA»   
 
Συνδέει 5 πανεπιστήμια που θεωρήθηκαν πρωτοποριακά από την ίδρυσή τους και μοιράζονται ένα κοινό 
όραμα για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ως χώρων συμπερίληψης, πολύ-συμμετοχικής δημιουργικότητας και 
καινοτομίας, κριτικής και ελεύθερης σκέψης, δυναμικού διεπιστημονικού πειραματισμού στην έρευνα και στη 
μάθηση, με έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, στη διαφορετικότητα, στην τοπική δέσμευση και το παγκόσμιο 
όραμα, στις κοινωνικές παρεμβάσεις μέσα από την έρευνα και τη γνώση για τα κρίσιμα ζητήματα που 
απασχολούν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα. Τα πέντε νέα και δυναμικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια 
είναι: University of Paris 8 (Γαλλία), Roskilde University (Δανία), University of Constance (Γερμανία), 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), New Bulgarian University (Βουλγαρία). 
 

Η Συμμαχία ERUA  βασίζεται σε μία κοινή φιλοδοξία για την ανάπτυξη ενός νέου τύπου συνεργασίας, η 
οποία συνδέει τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και επιτρέπει την επανεξέταση της θέσης τους στην παγκόσμια 
κλίμακα. Ως επονομαζόμενα μεταρρυθμιστικά ιδρύματα, είμαστε υπέρ της κριτικής λειτουργίας του 
πανεπιστημίου αξιολογώντας και προτείνοντας ενναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα υφιστάμενα μοντέλα. 
Μοιραζόμαστε, επίσης, ένα όραμα των πανεπιστημίων ως χώρων δημιουργίας και προασπίζουμε την επίγνωση 
της δυναμικής των  πειραματικών  προσεγγίσεων. Προσφέρουμε ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό οικοσύστημα: 
εξειδίκευση και γνώση στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και Τέχνες συνδεδεμένες με τις Φυσικές 
Επιστήμες, τις Επιστήμες Υπολογιστών και την Μηχανική.  
 
Στοχεύουμε να προσφέρουμε στους φοιτητές/τριες της Συμμαχίας ERUA πλούσια και ποικιλόμορφα 
περιβάλλοντα, όπου η εκπαιδευτική προσέγγιση θα είναι επικεντρωμένη στην μάθηση βάσει ερευνητικών 
εργασιών, μέσα από τις κοινωνικές προκλήσεις και την κριτική σκέψη, με στόχο μια δικαιότερη, πιο ανοιχτή και 
χωρίς αποκλεισμούς  κοινωνία. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

 Η πρόσκληση απευθύνεται σε Φοιτητές/τριες 
εγγεγραμμένους/ες στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

 

Η Βράβευση  

Ο νικητής/τρια  του φοιτητικού διαγωνισμού θα λάβει:  

✓ Xρηματικό έπαθλο  500€ 

✓ Επίσημη Βεβαίωση ως νικητής/τρια του διαγωνισμού λογοτύπου ERUA 

✓ Δημοσίευση ειδικού άρθρου στην ιστοσελίδα  ERUA 

✓ Πρόσκληση συμμετοχής σε μελλοντικές επικοινωνιακές εκδηλώσεις και δράσεις της 
Συμμαχίας 

 

Προθεσμία Υποβολής   

Μπορείτε να στείλετε  τις προτάσεις των σχεδίων  σας μέχρι τις 5 Απριλίου,2021, 

10 μ.μ.,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: logoerua@gmail.com 

 
Όροι και προδιαγραφές  
 
 Τους όρους  και προδιαγραφές τις σχεδιασμού, σχετικά με  τον Φοιτητικό Διαγωνισμό 

Λογοτύπου μπορείτε να τις βρείτε εδώ.  
  

Επικοινωνία: 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε:  

✓ Στον υπεύθυνο συντονισμού επικοινωνίας της Συμμαχίας ERUA:Dimitar Trendafilov, 
email: dtrendafilov@nbu.bg 

✓ Για επικοινωνία με το Παν/μιο Αιγαίου: Τάνια Μπογόρδου, secr-vice-rector-
aasw@aegean.gr  

 
 
 
 
 

 
Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία «European Reform University Alliance -ERUA» χρηματοδοτείται από την 
Κοινοτική Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+  
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