Αξιότιμοι επισκέπτες και αγαπητοί φοιτητές,

Καλώς ήλθατε στη νέα ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΕΖΠ) του
Γ.Π.Α.
Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται ραγδαία με πολλές προκλήσεις και μεγάλη αβεβαιότητα, ο
τομέας της Ζωικής Παραγωγής διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο για την απασχόληση, την
οικονομία, την επισιτιστική επάρκεια και τη διατροφική ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης έχουν θεμελιώδη ρόλο για μια ισορροπημένη διατροφή.
Συγκεκριμένα, εκτός από την απαραίτητη ενέργεια, τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία,
συνεισφέρουν σημαντικά στην ημερήσια πρόσληψη πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας,
αναντικατάστατων για τη σωστή θρέψη του ανθρώπου.
Οι προβλέψεις για διπλασιασμό της παγκόσμιας ζήτησης σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης έως
το 2050, λόγω της αλματώδους αύξησης του ανθρώπινου πληθυσμού που αναμένεται να
ξεπεράσει τα 9 δισεκατομμύρια, σηματοδοτούν τον αναβαθμισμένο ρόλο που θα έχουν οι
γεωτεχνικοί επιστήμονες του μέλλοντος για την επισιτιστική ασφάλεια του πλανήτη και τη
βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο Τμήμα ΕΖΠ, η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της επιστήμης και της τεχνολογίας,
η ερευνητική δραστηριότητα των μελών μας, και η σύνδεση του Τμήματος με κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς αποτελούν τους άξονες αναφοράς για την επικαιροποίηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Τμήμα μέσω του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών που
έχει εκπονήσει, παρέχει σύγχρονη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση με στόχο την άρτια
κατάρτιση των φοιτητών μας σε αντικείμενα όπως αυτά της ζωοτεχνίας, της διατροφής, της
γενετικής, της προστασίας της υγείας και της υγιεινής, της βιοτεχνολογίας, της μικροβιολογίας,
του περιβάλλοντος, της οικονομίας και του μάρκετινγκ. Οι απόφοιτοι μας αποτελούν
σύγχρονους γεωπόνους – ζωοτέχνες με γνώσεις απαραίτητες για την παραγωγή οικονομικά
προσιτών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωικής προέλευσης με την πλήρη τήρηση των
κανόνων ευζωίας και των αρχών προστασίας του περιβάλλοντος.
Σας προσκαλώ να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας για να διαπιστώσετε το
εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος καθώς και για να βρείτε χρήσιμες
πληροφορίες για το πρόγραμμα των μαθημάτων και την εκπαιδευτική διαδικασία.
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