Η ερευνήττρια του ΙΜΒΒ Πανναγιώτα Ποϊράζη
Π
θα
α εκπροσ
σωπήσει το
ο
Ευ
υρωπαϊκό
ό Συμβούλλιο Έρευννας στο Meeting
M
of the New Champion
ns
20
014 του World
W
Econ
nomic Foru
um
Η Παναγιώτα Ποϊράζη, Διευθύντρ
ρια Ερευνώνν και Επικεφαλής
του
Εργαστηρίο
ου
Υπο
ολογιστικής
ογίας
Βιολο
ndrites.gr) το
ου Ινστιτούττου Μοριακή
ής Βιολογίαςς και
(www.den
Βιοτεχνολλογίας του Ιδρύματος Τεχνολογία
ας και Έρευνας
(ΙΜΒΒ‐ΙΤΕΕ) επιλέχθηκε, μαζί με τρεις ακόμ
μα κατόχους ERC
χρηματοδ
δοτήσεων, για
γ
να εκπ
προσωπήσει το Ευρωπ
παϊκό
Συμβούλιο Έρευνας (EERC) στην ετήσια διοργά
άνωση του World
W
Economicc Forum «Th
he Annual Meeting
M
of New
N
Champio
ons»
το οποίο θα πραγματτοποιηθεί σττην Κίνα (Tiaanjin) στις 10‐12
1
Νέος
Σεπτεμβρίίου 2014. Η Δρ. Ποϊράζζη θα συμμεετέχει ως «Ν
Επιστήμονας 2014» συνοδεύονττας τον Πρόεδρο του ERC,
Καθηγητή Jean‐Pierre Bourguignon κα
αι τον Proff. Dr Sierd, μέλος του
υ επιστημοννικού
μβουλίου του
υ ERC.
συμ
eeting of New
N
Champ
pions αποτεελεί το μεγγαλύτερο
To Annual Me
ονομικό γεγο
ονός στην Ασία.
Α
Γνωστό
ό και ως το «Θερινό
παγκόσμιο οικο
ρίες για
Νταβός», το συνέδριο δημιουργεεί μοναδικκές ευκαιρ
ηλεπιδράσειις ανάμεσα
α σε κορυφαία στελέέχη δυναμιικών και
αλλη
γρήγγορα αναπ
πτυσσόμενω
ων πολυεθ
θνικών ετα
αιριών καθ
θώς και
κυβεερνητικών εκπροσώπωνν, μέσων μαζζικής ενημέρ
ρωσης, ακαδ
δημαϊκών
και π
πολιτών.
Το πρόγρα
αμμα «Νέωνν Επιστημόννων»
αποτελείτα
αι από 40 εξαιρετιικούς
επιστήμονεες κάτω τω
ων 40 ετών που
επιλέγοντα
αι από το World
W
Economic
Forum για να συμμετέχχουν στο πλεευρό
ατιών και πο
ολιτικών ηγεετών
επιχειρημα
στο Annu
ual Meetingg of the New
Championss στην Κίνα. Οι επιστήμ
μονες
αυτοί προέέρχονται από όλες τις χώ
ώρες
του κόσμ
μου, εκπρο
οσωπώντας μια
μεγά
άλη γκάμα επιστημονικκών πεδίων,, για να συ
υνεισφέρουνν στη συνάνντηση μέσω των
ερευ
υνητικών του
υς δραστηριιοτήτων και ιδεών, μεταφέροντας τις
τ πιο σύγχρ
ρονες τάσεις από
διάφ
φορα επιστη
ημονικά πεδίία.
Η Δρ
ρ. Ποϊράζη είναι
ε
Διευθύ
ύντρια του Εργαστηρίου
Ε
υ Υπολογιστιικής Βιολογίας του ΙΜΒΒ
Β‐ΙΤΕ
(ww
ww.dendritess.gr). Έχει πρωτοποριιακή συνειισφορά στα
α ερευνητιικά πεδία της
μονττελοποίησηςς εγκεφαλικώ
ών διαδικασ
σιών και της βιοπληροφορικής. Για τα
τ επιστημο
ονικά
της επιτεύγματα
α έχει τιμηθ
θεί με πολλλά βραβεία: το βραβείο
ο F.S. Grodin για εξαιρεετική
υνα, το βραβ
βείο Νέων Ερευνητών
Ε
του EΜΒΟ, δύο
δ Marie Cu
urie υποτροφ
φίες, το βρα
αβείο
έρευ
Νέω
ων Ερευνητώ
ών του Ευρ
ρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (EERC Startingg Grant) κα
αι το
Κυπριακό βραβείο Νέωνν Ερευνητώ
ών «Μανώλλης Χριστοφ
φίδης». Είνναι μέλος του
demiaNET: Expert
E
Database of Outsttanding Femaale Scientistss and Scholars.
Acad
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