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Ε Ν ΗΜ ΕΡΩ ΣΗ ΑΠ Ο ΤΗ ΣΥ Γ ΚΛ Η ΤΟ
Την Πέµπτη, 5/2/2015, έγινε η υπ΄αριθ. 50/5.2.2015 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου, η
οποία και ολοκλήρωσε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης συζητήθηκαν ακαδηµαϊκά, διοικητικά, φοιτητικά και κτιριακά ζητήµατα, αλλά
και θέµατα των µεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύµατος.

ΘΕΜ ΑΤΑ ERASMUS + / ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η κινητικότητα των φοιτητών του Πανεπιστήµιου µας µέσω του προγράµµατος Erasmus+
παρουσίασε µεγάλη αύξηση το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος, τόσο στη δράση για σπουδές
(SMS) όσο και για την πρακτική άσκηση (SMP), σε συνολικό ποσοστό αύξησης 28%.
Στην προσπάθειά µας να καλύψουµε όλο το ενδιαφέρον της φοιτητικής εξερχόµενης
κινητικότητας και να αποκτήσουν οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών µια ολιγόµηνη
ευρωπαϊκή εµπειρία, ζητήσαµε συµπληρωµατική χρηµατοδότηση από το ΙΚΥ, η οποία και
εγκρίθηκε, ανεβάζοντας το ποσό της φετινής επιχορήγησης στις 513.121,76 ευρώ µέχρι
σήµερα. Επίσης, έχουµε αιτηθεί και αναµένεται συµπληρωµατική χρηµατοδότηση και για
την κάλυψη όλης της εξερχόµενης κινητικότητας του προσωπικού (διδακτικού και
διοικητικού).

ΝΕΟΣ ∆ΟΤΗΣ ΣΤΟ ΚΕ∆ΜΟΠ
Μια γέφυρα ζωής δηµιουργήθηκε αυτή την εβδοµάδα ανάµεσα στο Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Πατρών (ΠΠΝΠ) και την Αµερική, όταν ένας ακόµη εθελοντής δότης µυελού
των οστών από τη δεξαµενή του Κέντρου ενηµέρωσης και προσέλκυσης Εθελοντών
∆οτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστηµίου µας (ΚΕ∆ΜΟΠ) – «Χάρισε Ζωή», βρέθηκε
συµβατός µε ασθενή στις ΗΠΑ που έπασχε από καρκίνο του αίµατος και του δώρισε το
πολύτιµο µόσχευµα, το οποίο θα του χαρίσει νέα ελπίδα ζωής. Με την ευκαιρία αυτή, θα
θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε ότι, αν και η Ελλάδα, δυστυχώς, εµφανίζει ένα από τα
χαµηλότερα ποσοστά εθελοντών δοτών µυελού των οστών, µέσα από τις δράσεις του
ΚΕ∆ΜΟΠ από το 2013 µέχρι σήµερα, οκτώ εθελοντές δότες του στάθηκαν τυχεροί και
κλήθηκαν να «Χαρίσουν Ζωή» σε συνάνθρωπους τους. Για να µάθετε µε ποιον τρόπο
µπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε έναν ασθενή µε καρκίνο του αίµατος, επισκεφθείτε το
http://www.xarisezoi.gr/
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Η Λ Ε Κ ΤΡΙ ΚΟ ΑΥ ΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΟ
Με την ευκαιρία της βράβευσης του ηλεκτρικού οχήµατος των φοιτητών του
Πανεπιστηµίου µας («Οµάδας Formula Student» του Τµήµατος Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών, Εργαστήριο Συστηµάτων Παραγωγής και Αυτοµατισµού, µε
διευθυντή τον καθηγητή Γ. Χρυσολούρη) στον διεθνή διαγωνισµό Formula Student Czech,
2014, ως πρώτου στη διεθνή κατάταξη, το µονοθέσιο όχηµα έγινε διάσηµο!
Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου στην Αθήνα, ενώ
στη συνέχεια «έτρεξε» στο λιµάνι της Πάτρας, παρουσία των υπευθύνων µεγάλου
περιοδικού στον χώρο του αυτοκινήτου, που ενηµερώθηκαν από τους ίδιους τους
«κατασκευαστές» του για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητές του. Σας
θυµίζουµε ότι το «ηλεκτρικό αυτοκίνητο», σχεδιασµένο και κατασκευασµένο αποκλειστικά
από ελληνικά χέρια (και µάλιστα προπτυχιακών φοιτητών), είναι αποτέλεσµα µιας
πρωτοποριακής για τα ελληνικά δεδοµένα προσπάθειας δηµιουργίας ενός ηλεκτρικού
µονοθέσιου αυτοκινήτου υψηλών προδιαγραφών. Στόχος της όλης προσπάθειας αποτελεί
µεν η συµµετοχή σε διεθνείς διαγωνισµούς και η εξωστρέφεια, αλλά κυρίως η µάθηση
µέσα από την πράξη! Συγχαίρουµε τον κ. Χρυσολούρη και τους συνεργάτες του, καθώς
και όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστηµίου µας που συµµετέχουν στην
προσπάθεια αυτή και δεν προέρχονται µόνο από το Τµήµα Μηχανολόγων &
Αεροναυπηγών Μηχανικών, αλλά και από τα Τµήµατα Ηλεκτρολόγων Μηχανιών & Τ/Υ,
Οικονοµικών Επιστηµών, Φυσικής και Επιστήµης Υλικών του Πανεπιστηµίου µας. Την
οµάδα αποτελούν οι: Αθηναίος ∆ηµήτρης, Αλεξόπουλος Χαράλαµπος, Αρβανιτόπουλος
Αναστάσιος, Αυγερίδης Βασίλης, Γιαννιόδης Ευάγγελος, Γοργοράπτης Κωνσταντίνος,
Γουγής Θανάσης, Γούλας Ευάγγελος, Γουλιερµή Κωνσταντίνα, ∆ηµάκη Ελένη,
∆ηµητρόπουλος Νικόλαος, Καρακατσάνης Ηλίας, Κατσαρός Αντώνιος, Καυκάς 'Αγγελος,
Κώτσης Ιωάννης, Λαµπρόπουλος ∆ηµήτρης, Μακρής Πέτρος, Μότση Κατερίνα,
Μουτσοµπέγκα 'Ελλη, Μπαρής Κωσταντίνος, Μπαρής Παναγιώτης, Μπεκιάρης Θοδωρής,
Μπίκας Χαρίσης, Νταρµά Ευγενία, Ξυθάλης Σωτήρης, Παγάνη Λυδία, Παρασκευοπούλου
Κωσταντίνα, Σαράντη Ναταλία, Σενής Ευάγγελος, Σιάγγας Γιώργος, Σουρτζίνος
Φραγκίσκος, Σπηλιόπουλος ∆ιονύσης, Σταυρίδης Ιωάννης, Σύρπας Παναγιώτης,
Σχοινοχωρίτης Παναγιώτης, Φουρτάκας Κωνσταντίνος και Φουρτάκας Νικόλαος.
∆ Ρ ΑΣ ΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΕ Σ ΤΟ Υ ΚΕ Κ
Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Πανεπιστηµίου Πατρών συνεχίζει τα
προγράµµατα επιµόρφωσης προς το προσωπικό του Ιδρύµατος, και εντός του τρέχοντος
µήνα, ξεκινάει ο 2ος κύκλος της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας
(Business English)». Η δράση συνδυάζει διδασκαλία σε αίθουσα και εξ' αποστάσεως
µάθηση (e-learning), ενώ από αυτόν τον κύκλο παρέχεται η δυνατότητα αµιγώς εξ'
αποστάσεως συµµετοχής στα µαθήµατα. Περισσότερα για τις δραστηριότητες του ΚΕΚ:
http://kek.upatras.gr/
Και µια διόρθωση…
Στο προηγούµενο ∆ελτίο Τύπου (15/30-1-12015), εκ παραδροµής αναφέρθηκε το
«Βοτανικό Μουσείο», αντί του ορθού «Βοτανικός Κήπος».

Πάτρα, 6 Φεβρουαρίου 2015
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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