ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και του Kέντρου Θεραπευτικής Iππασίας Σερρών
(ΚΕ.Θ.Ι.Σ)
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 18/06/2014,
Το τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος που εκπροσωπείται από την Αναπληρώτρια καθηγήτρια Χριστάρα
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα του Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης και του κέντρου
Ιπποθεραπείας του Νομού Σερρών που εκπροσωπείται από την Μαρία Λίγγα, οι
οποίοι θα καλούνται εφεξής <τα μέρη>,
Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:
Η ανάγκη δικτύωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του κέντρου Ιπποθεραπείας
μεταξύ τους είναι επιτακτική ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες. Ουσιαστική
συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους μπορεί να επιφέρει χρήσιμα
αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής, της
πληροφόρησης, της έρευνας, της προόδου αλλά και της ανάπτυξης με οφέλη για
τους τελικούς αποδέκτες τους φοιτητές και στην συγκεκριμένη περίπτωση τους
παιδιατρικούς ασθενείς.
Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:








Τη συνεργασία μεταξύ των δυο μερών με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό
δράσεων προκειμένου να προαχθεί η διεπιστημονική γνώση και να
προωθηθεί η διαθεματική επαγγελματική συνεργασία για την εξειδίκευση
των πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών για την καλή υγεία των παιδιών.
Τη συλλογή, μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε είδους θέμα
που αφορά τη παιδιατρική φυσικοθεραπεία.
Την αλληλοϋποστήριξη και συνεργασία σε θέματα εκπαιδευτικής,
ερευνητικής και επιστημονικής πρακτικής.
Την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων.
Την ενθάρρυνση του πνεύματος πρωτοβουλίας.
Την εισαγωγή και ανάπτυξη πρωτοποριακών προσεγγίσεων.

3. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:







Τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο μερών με
σκοπό την οργάνωση πιστοποιημένου προγράμματος εξειδίκευσης
φυσικοθεραπείας.
Την αξιοποίηση των υποδομών της Κλινικής για την διευκόλυνση και την
υποστήριξη της εκπαίδευσης πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών.
Την από κοινού διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, workshop, συνεδρίων,
εκδηλώσεων και γενικά κοινών δράσεων.
Τη δημιουργία κοινών ερευνητικών πρωτόκολλων και την κοινή
δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους.
Την από κοινού χρήση και όπου κρίνεται απαραίτητο δανεισμό φορητού
εξοπλισμού στα πλαίσια συλλογής ερευνητικών δεδομένων.

Κατά τη διάρκεια ισχύος του Πρωτόκολλου, τα δύο μέρη θα συνεργάζονται
για την επεξεργασία νέων πεδίων ανάπτυξης συνεργασίας.
Η συνεργασία των δύο μερών θα διέπεται από τις αρχές της καλής πίστης,
της ειλικρίνειας, ηθικής, επαγγελματικής δεοντολογίας και της αμοιβαίας
εμπιστοσύνης.
Το παρόν Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους
εκπρόσωπους των μελών και λήγει μετά από έγγραφη επιθυμία ενός εκ των δύο
μερών.
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Πρόεδρος και Εθελόντρια του Κέντρου Θεραπευτικής Iππασίας Σερρών (ΚΕΘΙΣ)
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