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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 12 / 2018-2019
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
Ο Ομότιμος Καθηγητής Bernard Charlot θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Η τελετή
αναγόρευσης του Bernard Charlot θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 28
Νοεμβρίου 2018, και ώρα 12.00μ. στην Αίθουσα Τελετών. Το αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδήλωσης και το βιογραφικό του τιμώμενου έχουν αναρτηθεί στο:
https://www.upatras.gr/el/node/8072

ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Οι Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών,
εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα
από 3 έως 21 Δεκεμβρίου 2018. Περαιτέρω πληροφορίες καθώς και το πρόγραμμα των
τελετών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:https://www.upatras.gr/el/node/8066

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ»
Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν επιστημονικό συνέδριο με τίτλο:«Το θέατρο
του Διονύσου: Αρχαιολογία, Aρχιτεκτονική, Δράμα και Παράσταση», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η μοναδικότητα του θεάτρου του Διονύσου, το οποίο βρίσκεται στη νότια κλιτύ της
Ακρόπολης, έγκειται στην ιστορική του σημασία: είναι το αρχαιότερο γνωστό θέατρο
στον κόσμο, καθώς άρχισε να λειτουργεί τουλάχιστον από τις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ.
Η ιδιαιτερότητα του συνεδρίου έγκειται στη διεπιστημονική μελέτη του θεάτρου του
Διονύσου με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από τους κλάδους της
αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της κλασικής φιλολογίας και της θεατρολογίας. Η
διεπιστημονική αυτή συνάντηση επιδιώκει να αναδείξει τις πολλές όψεις της έρευνας, να
προαγάγει τον επιστημονικό διάλογο και να προβάλει την αναγκαιότητα της
συμπληρωματικής μελέτης από πολλές οπτικές γωνίες, η οποία μπορεί να συμβάλει
ουσιαστικά στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, ιδιαίτερα γύρω από τόσο
σημαντικά και σύνθετα αντικείμενα. Για το πρόγραμμα του συνεδρίου επισκεφθείτε εδώ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,
ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ
&
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΨΥΧΗΣ/ΕΑΥΤΟΥ»
Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει Πανελλήνιο Συνέδριο
με θέμα: «Φιλοσοφία, Αυτογνωσία και Επιμέλεια Ψυχής/Εαυτού», το οποίο θα
πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Δεκεμβρίου 2018 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να ανιχνεύσει τους αρμούς ανάμεσα
στις τρεις θεματικές έννοιες, εκκινώντας από την αρχαία φιλοσοφική προσέγγιση της
σχέσεως μεταξύ φιλοσοφίας, αυτογνωσίας και επιμέλειας εαυτού, που επικεντρώνεται
στο σωκρατικό αίτημα για την επιμέλεια ψυχής, και επεκτείνοντας το ενδιαφέρον του σε
όλες τις μεταγενέστερες περιόδους και τα φιλοσοφικά ρεύματα που περιλαμβάνουν τις
προσλήψεις, τους μετασχηματισμούς ή τις καινές σημασιοδοτήσεις της σχέσεως αυτής.
Το φάσμα των ενδιαφερόντων του Συνεδρίου αγκαλιάζει κάθε οπτική της φιλοσοφίας
ως θεωρητικού βίου, αλλά και ως τέχνης του βίου και πρακτικού βίου που στοχεύει στην
αυτογνωσία και επιμέλεια εαυτού και καταλήγει στο ιδιαιτέρως ενεργό πεδίο της
σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας. Το Συνέδριο συμπεριλαμβάνει και διεπιστημονικές
προσεγγίσεις που παρουσιάζουν το θέμα από σκοπιά κοινωνιολογική, πολιτική,
ψυχολογική, ψυχοθεραπευτική ή ψυχαναλυτική. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να
αναζητήσετε στην ιστοσελίδα: https://www.philosophy.upatras.gr/el/node/1411



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΕΠΙΔΟΜΗΣ»
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
διοργανώνουν Σεμινάριο με θέμα: «Σιδηροδρομικά Έργα Υποδομής και
Επιδομής», το οποίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του
Τμήματος, αλλά και ενδιαφερόμενους φοιτητές άλλων Τμημάτων. Το Σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 5
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00-14:00. Η εγγραφή των ενδιαφερομένων φοιτητών θα
γίνεται από τις 26 Νοεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2018 εδώ

ΤΟ «café-NEO» ΕΝΑ «ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ»
Το Navarino Environmental Observatory (NEO, navarinoneo.gr) και το Εργαστήριο Φυσικής
της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΦΑΠ2, atmosphere-upatras.gr) ενώνουν τις
δυνάμεις τους στο Καφέ «Γέφυρες» (cafegefyres.gr) και προσφέρoυν έναν κύκλο δωρεάν
και ανοικτών προς το κοινό συναντήσεων με τίτλο «café-NEO».Το «café-NEO» είναι ένα
«καφέ της επιστήμης». Τα πρώτα καφέ ξεκίνησαν στο Leeds της Αγγλίας το 1998 και από
τότε έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Η είσοδος στο «café-NEO» είναι ελεύθερη και
ανοικτή στον κάθε ενδιαφερόμενο και σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση σε
σύγχρονα επιστημονικά θέματα που αφορούν σε καίρια, τρέχοντα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τις τελευταίες εξελίξεις σε
σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα. Η πρώτη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις
21.11.2018 με μεγάλη επιτυχία, είχε ως θέμα συζήτησης: «Κλιματική αλλαγή: Συνθέτοντας
το παζλ» και προσκεκλημένο εισηγητή τον κ. Αθανάσιο Αργυρίου, Καθηγητή του
Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικές
πληροφορίες εδώ
TO ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ ΣΤΗ 3η ART THESSALONIKI INTERNATIONAL
CONTEMPORARY ART FAIR
Με τιμώμενο καλλιτέχνη τον διεθνούς φήμης γλύπτη Takis και σημαντικές γκαλερί από την
Ελλάδα και το εξωτερικό ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της η «3η Art Thessaloniki
International Contemporary Art Fair». Στο πλαίσιο της 3ης κατά σειρά Art Thessaloniki, που
καθιερώνεται πλέον ως θεσμός, εθελοντική ομάδα του ΚΕΔΜΟΠ – ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ θα

παρευρίσκεται στη ΔΕΘ από την Πέμπτη 22 έως και την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018
προκειμένου να ενημερώσει το κοινό για τη δωρεά μυελού των οστών.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΔΕΛΤΙO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Higher Education Policy
Network - HEPNet) που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και
Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, ανακοίνωσε την επανέκδοση του μηνιαίου
ενημερωτικού δελτίου InfoNews για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και στον
Κόσμο με νέα ονομασία: «Επιλογές Δημοσιευμάτων για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην
Ευρώπη και στον Κόσμο». Στόχος του InfoNews είναι να ενημερώνει με τρόπο συνοπτικό
και εύληπτο την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα, αλλά και όποιον άλλο
ενδιαφερόμενο, για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν
στην Ανώτατη Εκπαίδευση έξω και πέρα από τα σύνορα της χώρας μας. Τα έξι πρώτα τεύχη
του 2018 έχουν ήδη αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://hepnet.upatras.gr/index.php/el/infonews/infonews-2018

Πάτρα, 23 Νοεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

