BERMAP-hankkeessa tapahtuu – vilkas viikko Oulussa lokakuun lopulla
Viikolla 43 NorTech Oulun ja Oulun yliopiston vieraina oli lukuisia tutkijoita ja opettajia
Petroskoista, Arkangelista ja Murmanskista. Tällöin järjestettiin BERMAP-hankkeen
projektiryhmille suunnattu Benchmarking workshop sekä Arkangelin ja Murmanskin
teknillisten yliopistojen ympäristöteknologian opettajien vierailukäynti Ouluun.
Projektiryhmät paneutuivat kahden päivän ajan eri yliopistojen projektinhallinnan
erityispiirteisiin, kun taas ympäristöteknologian ekspertit tutustuivat eri ympäristöalan
kohteisiin Oulun seudulla. Arkangelin teknillisen yliopiston rehtori Alexander Nevzorov
oli yksi vieraista, ja keskusteluissa rehtori Lauri Lajusen kanssa sovittiin tällä saralla
tehtävästä yliopistojen välisestä yhteistyöstä. Keskusteluja samasta aiheesta jatkettiin
myöhemmin, kun yliopistolla järjestettiin seminaari, jossa niin venäläiset spesialistit kuin
ympäristö- ja prosessitekniikan osaston eri laboratoriot esittelivät omaa osaamistaan ja
mahdollisia yhteistyön saroja. Esitelmien jälkeen vieraille avautui mahdollisuus tutusta
osaston lukuisiin laboratorioihin.
(seminaarin ohjelma http://nortech.oulu.fi/bermap/Meeting_251006.doc)
Lisätiedot: Niko Hänninen, puh. 040 7045512

Busy week in Oulu in October – Russian project teams and experts on a visit to Oulu
Several teachers and researchers from Archangelsk, Petrozavodsk and Murmansk visited
Oulu during the last week of October as guests of NorTech Oulu and the University of
Oulu. The programme included a Benchmarking workshop and a visit of the
environmental technology sector experts to Oulu. For two days the project teams focused
on the characteristics of project management in different universities, whereas the experts
made several excursions to interesting sites. Newly elected rector of the Archangelsk
State Technical University, Alexander Nevzorov, was among the guests, and during his
discussions with rector Lauri Lajunen they agreed on cooperation of the universities in
the field of environmental technology. The same topic was on agenda later on again,
when the Russian specialists and specialists from the Department of Process and
Environmental Technology held presentations about their activities and potential
cooperation prospects. The presentations were followed by visits to the numerous
laboratories of the department.
(seminar program http://nortech.oulu.fi/bermap/Meeting_251006.doc)
More information: Niko Hänninen, tel. +358 40 7045512

