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∆ελτίο Τύπου #17
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών
Υ ΠΟ ΤΡΟ ΦΙ Ε Σ ΑΝ . Μ ΕΝ ΤΖ Ε ΛΟ ΠΟ Υ ΛΟ Υ
Στο πλαίσιο των υποτροφιών που παρέχει η οικογένεια του Ανδρέα Μεντζελόπουλου στο
Πανεπιστήµιο Πατρών, ήδη από το έτος 2008, την περίοδο αυτή προκηρύσσονται µέχρι πέντε
(5) θέσεις για µεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήµια των Η.Π.Α και του Καναδά, σε
τελειόφοιτους και απόφοιτους του Πανεπιστηµίου Πατρών: της Σχολής Θετικών Επιστηµών,
Πολυτεχνικής Σχολής, Σχολής Επιστηµών Υγείας, καθώς και των Τµηµάτων Οικονοµικών
Επιστηµών και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Η έναρξη της χορήγησης των υποτροφιών θα
ξεκινήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 και το ποσό κάθε υποτροφίας θα ανέρχεται
µέχρι τις 50.000,00 δολάρια Η.Π.Α. ετησίως. Η καταβολή µέρους της υποτροφίας θα αρχίσει
από την έναρξη του εξαµήνου στο οποίο αναφέρεται η υποτροφία και θα διαρκέσει για δύο
χρόνια, εφόσον η επίδοση κρίνεται ικανοποιητική. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί
από διεθνώς αναγνωρισµένα Πανεπιστήµια των Η.Π.Α, για µεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου
Masters ή Ph.D. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µε
την κ. Μ. Πετροπούλου, στο τηλέφωνο: +30 2610 997961, email: mpetropoulou@upatras.gr ή
στο: http://www.upatras.gr/el/node/4007
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΑΤΡΙΚΗΣ
Το Τµήµα Ιατρικής, στο πλαίσιο της Αριστείας, της εξωστρέφειας και ως αποτέλεσµα του
υψηλού εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κλινικού έργου που προσφέρει, ανέπτυξε συµφωνίες
συνεργασίας µε δύο εκ των πλέον αναγνωρισµένων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων των ΗΠΑ.
Συγκεκριµένα:
Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου ΣΙ του Πανεπιστηµίου Πατρών, Καθηγητή στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου της Βοστώνης Χ. Γαβρά, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας
(Memorandum of Understanding) µεταξύ των Ιατρικών Σχολών του Πανεπιστηµίου µας
και του Rutgers,The State University of New Jersey (Rutgers Biomedical and Health
Sciences). Σηµαντικός σύνδεσµος και αρωγός µας στην υπογραφή του Μνηµονίου υπήρξε ο
Έλληνας Καθηγητής Γιάννης Κωστής, ∆ιευθυντής του Καρδιαγγειακού Ινστιτούτου στο
Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. Τα βασικά σηµεία που προβλέπει το
Μνηµόνιο αυτό είναι τα εξής:
1. Ανταλλαγές φοιτητών (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) για σπουδές και κλινική
άσκηση,
2. Ανάπτυξη προγραµµάτων ανταλλαγών και συνεργασίας διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού,
3. Κοινά προγράµµατα σπουδών µε χρήση καινοτόµων τεχνικών διδασκαλίας και µάθησης.
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Η συµµετοχή σε όλα στα προγράµµατα κινητικότητας θα γίνεται µε βάση αδιάβλητα κριτήρια,
που θα προκαθορίζονται από το εκάστοτε ίδρυµα προέλευσης. Το Μνηµόνιο έχει πενταετή
αρχική διάρκεια και µπορεί να ανανεωθεί µε νεώτερη κοινή συµφωνία.
Επίσης, υπάρχει πρόθεση συνεργασίας µεταξύ του Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου µας
(Κλινικές: Ορθοπαιδικής και Νευρολογίας) και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου του
Maryland. Η συνεργασία, σε ένα πρώτο στάδιο και σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα επικοινωνία
µας, εστιάζεται σε δυνατότητες κοινής έρευνας στο τραύµα και στην ανάπτυξη κοινού
προγράµµατος για την αποφυγή ή/και τη θεραπεία από τις πτώσεις (κυρίως για την τρίτη
ηλικία).
∆ Ρ ΑΣ ΤΗ Ρ ΙΟ ΤΗ ΤΕ Σ ΤΗ Σ ΜΟ Ν Α∆ ΑΣ Κ ΑΙ Ν Ο ΤΟ ΜΙ ΑΣ Κ ΑΙ
Ε ΠΙ Χ ΕΙΡ ΗΜ ΑΤΙ ΚΟ ΤΗ Τ ΑΣ (ΜΟ Κ Ε)
H Μονάδα Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας (ΜΟΚΕ) του Πανεπιστηµίου Πατρών
διοργανώνει τον 4ο κύκλο σεµιναρίωνεργαστηρίων στην Καινοτοµία & Επιχειρηµατικότητα,
που απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς), αποφοίτους, στο διδακτικό
και ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστηµίου Πατρών. Βασικές επιδιώξεις του κύκλου είναι η
ενθάρρυνση και η διάδοση της ιδέας της καινοτόµου νεοφυούς επιχειρηµατικότητας στα µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας και η διασύνδεση της τρέχουσας ακαδηµαϊκής γνώσης και
έρευνας µε την σύγχρονη επιχειρηµατική πρακτική. Η διδασκαλία των θεµατικών πεδίων θα
διεξαχθεί µε συνδυασµό διαλέξεων και εργαστηρίων, όπου οι συµµετέχοντες θα κληθούν να
χρησιµοποιήσουν πραγµατικά εργαλεία για τον σχεδιασµό, τη δηµιουργία, την οργάνωση και
διαχείριση των αντικειµένων τους. Ο κύκλος των σεµιναρίωνεργαστηρίων θα διεξαχθεί κατά
το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015, από 03/03/2015 έως και 26/05/2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ps.innovation.upatras.gr/
Σ Υ Ν ΑΝ ΤΗ Σ Η Π Ρ Υ ΤΑΝ Ε Ω Ν
Το Σάββατο, 14/2/2015, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση των Πρυτάνεων και
Προέδρων ∆Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων, προκειµένου να συζητηθούν οι τρέχουσες
εξελίξεις στα θέµατα των ΑΕΙ, µετά τη γνωστοποίηση των προγραµµατικών δηλώσεων της
νέας πολιτικής ηγεσίας. Στη Σύνοδο θα παρευρεθεί και ο Υπουργός ΠΟΠΑΙΘ, καθηγητής Αρ.
Μπαλτάς.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ∆. ΣΥΝΕΤΟΥ
Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου µας, και συγκεκριµένα ο Τοµέας Βασικών Ιατρικών
Επιστηµών Ι, µε αφορµή τη συµπλήρωση ενός έτους από την πρόωρη και ξαφνική απώλεια
του Καθηγητή Βιοχηµείας ∆ιονύση Συνετού, διοργανώνει επιστηµονική εκδήλωση στη µνήµη
του. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30,
στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Πατρών και θα µιλήσουν: (1) ο Γεώργιος Ντίνος,
Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής, συνάδελφος και συνεργάτης του εκλιπόντα στο
εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, για την επιστηµονική πορεία του ∆. Συνετού και τη συµβολή
του ως ακαδηµαϊκού δασκάλου στο Πανεπιστήµιο Πατρών, και (2) ο Κώστας Βαγενάς,
Καθηγητής του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών και Τακτικό µέλος στην Ακαδηµία Αθηνών,
συµµαθητής και φίλος του ∆. Συνετού, µε ένα θέµα γενικότερου ενδιαφέροντος: «Τα πρωτόνια
στην Χηµεία, την Βιοχηµεία και την Φυσική». Ο Τοµέας προσκαλεί τους γνωστούς,
φίλους, µαθητές και συναδέλφους τού ιδιαίτερα αγαπητού δασκάλου και πνευµατικού
ανθρώπου να παρευρεθούν και να τιµήσουν τη µνήµη του.

Πάτρα, 13 Φεβρουαρίου 2015
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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