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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 13 / 2018-2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε από τη Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 και θα διαρκέσει έως
και την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών
ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι
φοιτητές που έχουν δηλώσει τα εν λόγω μαθήματα μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας του
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος του Ψηφιακού Άλματος εντός της περιόδου υποβολής
των δηλώσεων, αλλά και των τοπικών συστημάτων που λειτουργούν σε όσα Τμήματα δεν
έχουν ενταχθεί πλήρως στο Ψηφιακό Άλμα. Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων από τους φοιτητές συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και
υλοποιείται με τρόπο που διασφαλίζεται η ανωνυμία τους. Η είσοδος στο ηλεκτρονικό
σύστημα γίνεται μόνο με τους προσωπικούς κωδικούς κάθε φοιτητή. Για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων και για περισσότερες πληροφορίες συνδεθείτε στο
https://ps.modip.upatras.gr/.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Πατρών» λειτουργεί το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας καθημερινά από
τις 8.00 έως και 16.00 στο ισόγειο κτίριο της Πρυτανείας. Το γραφείο στηρίζει τις ευπαθείς
ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, παρέχοντας υποδοχή – εξυπηρέτηση φοιτητών,
ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Περισσότερες
πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/el/node/8123

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Το Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9.30 στο Νέο Κτίριο του Τμήματος Φαρμακευτικής
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση εορτασμού των 40 ετών λειτουργίας του Τμήματος
Φαρμακευτικής. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, χαιρετισμούς και
ομιλία από τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Κυριάκο Θεοδοσιάδη.
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την Απονομή Βραβείου «Π. Κορδοπάτης» και στρογγυλή
τράπεζα, όπου απόφοιτοι του Τμήματος Φαρμακευτικής αναπολούν, αποτιμούν, αξιολογούν
και συζητούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Τμήματος και των αποφοίτων του.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Ο «Αιθέρας», η πλατφόρμα ενημέρωσης για τις συνθήκες ποιότητας αέρα σε πραγματικό
χρόνο για την πόλη της Πάτρας, παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο
έκδοσης ειδικού τόμου, αφιερωμένου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης με
την ονομασία «Κοπέρνικος». Ο «Αιθέρας» ήταν μία από τις δύο εφαρμογές που επιλέχθηκαν
στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Πρόκειται για ένα σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής
των αιωρούμενων σωματιδίων, στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο αποτελείται
από αισθητήρες μέτρησης των αιωρούμενων σωματιδίων, πανοραμικές κάμερες και μια
διαδικτυακή πλατφόρμα που καταγράφει την ποιότητα του αέρα στην Πάτρα σε πραγματικό
χρόνο. Περισσότερα στην ιστοσελίδα http://patrasair.gr/, καθώς και στον σύνδεσμο:
https://www.atmosphere-upatras.gr/uploads/Activity_Report_LAPUP_2017.pdf,
όπου μπορείτε να δείτε την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Φυσικής της
Ατμόσφαιρας για το έτος 2017.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤ
 Βιωματικό Σεμινάριο: «Οι επιστήμες μέσα από την παιδαγωγική θεάτρου»
Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και τα Τμήματα
Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας, πραγματοποιήσαν την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, βιωματικό
σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα:
«Οι επιστήμες μέσα από την παιδαγωγική θεάτρου». Η εκδήλωση περιλάμβανε εισηγήσεις
και παρουσιάσεις μουσειακών αντικειμένων και πειραμάτων φυσικής του ΜΕΤ και
ολοκληρώθηκε με τα βιωματικά εργαστήρια σε ομάδες εκπαιδευτικών. Περισσότερες
πληροφορίες εδώ
 «Το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του»
Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018, στις 18.30, το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Πατρών (ΜΕΤ) και ο Σύλλογος Φίλων ΜΕΤ, με τη συνεργασία των
Τμημάτων Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αχαΐας, διοργανώνουν στο χώρο του ΜΕΤ την εκδήλωση «Εθελοντισμός: μια αμφίδρομη
σχέση-Το ΜΕΤ τιμά τους εθελοντές και τους χορηγούς του». Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης η πρόεδρος του ΣΟΨΥ, Χριστίνα Μπίκου θα παρουσιάσει την εθελοντική
δράση του ΣΟΨΥ και καθώς και τα οφέλη του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης,
θα απονεμηθούν επίσης τιμητικά διπλώματα στους εθελοντές και στους χορηγούς για τη
συνεισφορά τους στην εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου και στα σχολεία, τα οποία
συνεργάστηκαν με το ΜΕΤ, στο πλαίσιο δικτύων, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
2017-2018. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Χορωδία του 50ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών
και θα κλείσει η Χορωδία του Γυμνασίου Οβρυάς. Μετά το πέρας της εκδήλωσης το κοινό
θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους του ΜΕΤ και να παρακολουθήσει τις
μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
https://www.facebook.com/Museum-of-Science-and-Technology-109823479058588/

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ
 Συνέδριο με θέμα: «Καρλ Μαρξ: στοχαστής της ελευθερίας»
Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών με αφορμή τα 200 χρόνια από τη
γέννηση του Καρλ Μαρξ οργανώνει συνέδριο με θέμα: «Καρλ Μαρξ: στοχαστής της

ελευθερίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 8-9 Δεκεμβρίου 2018 στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τη
σημασία και την επικαιρότητα της σκέψης του Μαρξ για τη σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία
και ιδίως να διερευνήσει τις αντιλήψεις περί ελευθερίας και ανελευθερίας που μπορούμε να
ανασυγκροτήσουμε με βάση το έργο του. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και το
πρόγραμμα του συνεδρίου επισκεφθείτε: https://www.philosophy.upatras.gr/el/node/1429
 Ημερίδα με θέμα: «Εθελοντική Προσφορά»
Η Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας των Τμημάτων Αγρινίου του Πανεπιστημίου
Πατρών διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Εθελοντική Προσφορά», την Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00 στο Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακών Τμημάτων Αγρινίου (Γ.
Σεφέρη 2). Η ημερίδα αποτελείται από τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες: εθελοντική
αιμοδοσία, δωρεά οργάνων, δωρεά μυελού των οστών, δωρεά αιμοπεταλίων.
Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω ιστότοπο:
http://www.deapt.upatras.gr/el/announce/siteindex#ann-2354

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
 Διάκριση της Λέσχης Ρομποτικής των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Την 1η και 2η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο κατέκτησε η Λέσχη Ρομποτικής των φοιτητών
του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχοντας στον διεθνή διαγωνισμό Ρομποτικής Robotex
International 2018 στην κατηγορία Line Following Enhanced, που πραγματοποιήθηκε στο
Ταλίν της Εσθονίας από 30 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2018. Επίσης, κατέκτησε και την
5η θέση στην κατηγορία Line Follow. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν, με ιδιαίτερα υψηλό
ανταγωνισμό, 1750 ρομπότ και τον παρακολούθησαν 35.000 συμμετέχοντες και 4000
μηχανικοί. Η διάκριση αυτή καθιερώνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τη Λέσχη
Ρομποτικής στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο των
διαχρονικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας. Η
Λέσχη Ρομποτικής αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα διεπιστημονικής προσπάθειας
φοιτητών από Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής (Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών) που μας δείχνουν τον δρόμο της
συνεργατικής επιτυχίας και της τεχνολογικής ελπίδας του τόπου μας. Συγχαίρουμε τους
φοιτητές μας για αυτήν την επιτυχία τους. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ, Ιστοσελίδα: Λέσχη
Ρομποτικής
 Βραβεία «Μαρία Μιράσγεζη»
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Επιτροπή Υποτροφίας «Μαρία
Μιράσγεζη» απονέμουν τα Βραβεία «Μαρία Μιράσγεζη» την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018
και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος. Πρόκειται να απονεμηθούν τρία
βραβεία, στους τρεις πρώτους αριστούχους της περιόδου του Ιουνίου 2018, καθώς και δύο
βραβεία στους συγγραφείς των εξής πτυχιακών εργασιών στο πλαίσιο του μαθήματος της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: «Η ποίηση ποιητικής του Κ. Γ. Καρυωτάκη» και «Η ποιητική της
φύσης στο έργο του Κ. Γ. Καρυωτάκη».

Πάτρα, 7 Δεκεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

