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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 28 / 2018-2019
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του RUR (Round University Ranking) για το 2019 όπου το
Πανεπιστήμιο Πατρών κατέλαβε τη θέση 645 σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τη θέση 703
που είχε καταλάβει το 2018, κατακτώντας ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στην ανοδική του πορεία
στις διεθνείς κατατάξεις. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στην στατιστική απεικόνιση
του συσχετισμού 20 δεικτών που ανήκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες: Teaching, Research,
International Diversity και Financial Sustainability, καθώς και στην άντληση στοιχείων από την
έγκυρη πηγή του Clarivate Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συνδεθείτε
εδώ:
http://roundranking.com/universities/university-of-patras.html?sort=O&year=2019&subject=SO
6η ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - PATRAS IQ
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε από 12 έως 14 Απριλίου 2019 στον Νότιο Λιμένα της
πόλης (Κτήριο Β1). Η συνδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Επιμελητηρίου
Αχαΐας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, είχε ως αποτέλεσμα να φέρει, για μία
ακόμη χρονιά, το ερευνητικό δυναμικό με τον επιχειρηματικό κόσμο πιο κοντά στην ανταλλαγή
ιδεών, αλλά και στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, κυρίως για ώριμες ιδέες που
έχουν παραχθεί στους κόλπους της Ανώτατης Εκπαίδευσης και των Ερευνητικών Κέντρων.
Κατά τη διάρκειά της, 99 εκθέτες παρουσίασαν την εξαιρετική δουλειά τους, τα αποτελέσματα
της έρευνας που εκπονείται στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και καινοτόμες
επιχειρήσεις. Η εξαιρετικά μεγάλη προσέλευση των επισκεπτών, κατέδειξε πως η κοινωνία και
ο επιχειρηματικός κόσμος έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα στις
εκδηλώσεις συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες, σημαντικοί συντελεστές υποστήριξης της
καινοτόμας επιχειρηματικότητας και εκπρόσωποι της πολιτείας.
Κατά την τελετή έναρξης της έκθεσης, οι ομιλητές, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Patras IQ και Αναπληρωτής Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών,
Καθηγητής Δημοσθένης Πολύζος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος
Κατσιφάρας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, κα. Σία Αναγνωστοπούλου και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας κ. Κώστας Φωτάκης τόνισαν τους στόχους
που θέτει κάθε χρόνο η έκθεση, με τον πιο σημαντικό να είναι η ένθερμη αποδοχή του θεσμού
τόσο από τους φορείς όσο και από τους πολίτες, κάτι που φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί.
Ακολούθησε η βράβευση της κας Σίας Αναγνωστοπούλου Αν. Υπουργού Εξωτερικών από την
Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγήτρια Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, καθώς και η
βράβευση του κ. Βασιλείου Μακιού, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών και Ιδρυτή

Corallia από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τακτικό μέλος της Οργανωτικής
Επιτροπής Patras IQ, κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα.
Την ευθύνη της οργάνωσης είχε το Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών Αν. Πρυτάνεως Καθηγητής Δ. Πολύζος, συνεπικουρούμενος από επιτροπή στελεχών
από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση, με τη σημαντική
βοήθεια εθελοντών-φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΑΤΕΙ και το ΕΑΠ. Αναλυτικά:
https://www.patrasiq.gr/
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ JOHNS HOPKINS 2019-2020
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και του
Πανεπιστημίου Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση
φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα και
την κλινική άσκηση. Κατά την περίοδο της μετακίνησής τους (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) οι
φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί από το 5ο έτος φοίτησης και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και
υποψήφιοι διδάκτορες (οι οποίοι ως πρώτο πτυχίο έχουν αυτό της Ιατρικής), και να διατηρούν
τη φοιτητική ιδιότητα.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι: Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε:
https://www.upatras.gr/el/node/8304
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε από την Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει έως και
την Κυριακή 2 Ιουνίου 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/.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2019
Τη Δευτέρα 6/5/2019 και την Τρίτη 7/05/2019 θα διεξαχθεί το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας
για τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου
Πατρών, το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο η Συντονιστική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας και
το Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σύμφωνα με απόφαση της
Συγκλήτου η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική και αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την απονομή του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Εξαιρούνται: α)
οι υποψήφιοι διδάκτορες που έχουν παρακολουθήσει το Σεμινάριο Υγιεινής & Ασφάλειας ως
μεταπτυχιακοί φοιτητές σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, β) οι φοιτητές των
Τμημάτων του Αγρινίου, για τους οποίους θα διοργανωθεί σεμινάριο στο Αγρίνιο σε ημερομηνία
που θα ανακοινωθεί αργότερα και γ) οι ΜΦ του ΔΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» του Τμήματος Ιατρικής.
Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο του Γραφείου Τεχνικού Ασφαλείας του
Πανεπιστημίου (http://osh.upatras.gr).
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ»
Το Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και
το εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Νερό & Υγεία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την

Παρασκευή19/4/2019 και ώρα 18.30 στο ξενοδοχείο Astir (Αγίου Ανδρέου 16, Πάτρα). Η
ημερίδα είναι ανοιχτή και σε μη μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στην ημερίδα "Νερό & Υγεία" είναι:
 Τα υδατικά αποθέματα του νομού Αχαΐας
 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νερών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και
η σημασία τους για την υγεία
 Οι επιτόπιες υγειονομικές αναγνωρίσεις των πηγών υδροληψίας, η απολύμανση του νερού
και η εκτίμηση πιθανότητας κινδύνου για εμφάνιση υδατογενών επιδημιών
 Το νέο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
 Η χρήση του νερού για θεραπευτικούς σκοπούς μέσω των ιαματικών πηγών
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ο εκδοτικός οίκος Springer Nature δημιούργησε μια νέα ενότητα υλικού, η οποία ονομάζεται
Springer Nature Video. Το υλικό αυτό αποτελείται από διδακτικά πακέτα και εκπαιδευτικά
βίντεο που αναπτύχθηκαν από εξέχοντα ιδρύματα και συγγραφείς. Στην παρούσα φάση το
περιεχόμενο των βίντεο είναι ελεύθερα διαθέσιμο και καλύπτει τις θεματικές περιοχές της
Ιατρικής και Εφαρμοσμένης Υπολογιστικής. Μπορείτε να αναζητήσετε το υλικό αυτό είτε
απευθείας μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://link.springer.com/video, είτε μέσω της
σελίδας αναζήτησης SpringerLink, https://link.springer.com/ όπου τα βίντεο είναι ευρέσιμα και
αναζητήσιμα ως ξεχωριστό είδος υλικού.
5 ιστορίες διαφορΕτιΚΟτητας
Το UP web TV συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε η δράση ΕΚΟ του Πανεπιστημίου
Πατρών με θέμα: «Η Τέχνη της Διαφορετικότητας», δημιουργώντας το βίντεο με τίτλο "5
ιστορίες διαφορΕτιΚΟτητας". Μπορείτε να δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/results?search_query=%23eko_texni
O UPFM ΣΤΗΝ 6η ΕΚΘΕΣΗ PATRAS IQ
Όπως και πέρυσι ο UPFM σε συνεργασία με το Webradio του ΕΑΠ κάλυψε σε ζωντανή
μετάδοση από το χώρο της έκθεσης και τις τρεις μέρες τις εργασίες της έκθεσης. Πάνω από 55
συνεντεύξεις εκθετών αλλά και διοργανωτών «πέρασαν» από τα μικρόφωνα του UPFm –
Webradio και βγήκαν στον αέρα από τη συχνότητα 90,4 και από το διαδίκτυο μέσω της
διεύθυνσης upfm.upatras.gr παρουσιάζοντας και αναλύοντας με εκλαϊκευμένο τρόπο τα
εκθέματα των περιπτέρων. Την τελευταία μέρα ο UPFM κάλυψε μουσικά το πάρτι των
εθελοντών που έγινε την Κυριακή το βράδυ στο χώρο της έκθεσης.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
• Περιοδικό Πανεπιστημίου Πατρών «@UP»
Κυκλοφόρησε η κεντρική μηνιαία έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP» τεύχος
Απριλίου, όπως πάντα με πλούσια ύλη. Περιέχει αφιέρωμα στο Συνέδριο φοιτητών πολιτικών
μηχανικών, στα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φιλολογίας, ρεπορτάζ από
την επίσκεψη των φοιτητών Erasmus στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, ρεπορτάζ από τις
νέες ερευνητικές γεωτρήσεις στον Κορινθιακό Κόλπο, που συμμετέχει το Τμήμα Γεωλογίας,
εκδηλώσεις και νέα από το Πανεπιστήμιο, μόνιμες στήλες. Αναζητείστε το ψηφιακά στην
κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/up), αλλά και σε έντυπη μορφή,
στο Πανεπιστήμιο και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
• InfoNews τεύχος 3/2019
Από 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, κυκλοφόρησε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο InfoNews,
τεύχους Μαρτίου 2019 για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Το τεύχος
είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://hepnet.upatras.gr/index.php/el/infonews/infonews-2019
• Ανα-ΜΕΤ-άδοση τεύχος 17
Από το «Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας» (ΜΕΤ) κυκλοφόρησε το τεύχος 17 (Απριλίου –
Μαΐου 2019) του Ενημερωτικού Δελτίου «Ανα-ΜΕΤ-άδοση», όπου παρουσιάζονται οι
δράσεις του ΜΕΤ. Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΕΠΙΦΥΛΑΚΗΣ
Σας υπενθυμίζουμε τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας:
 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου
βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Η τηλεφωνική αυτή γραμμή
συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
 Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό
τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες στην ομάδα επιφυλακής
εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888),επιφυλακής υδραυλικού (τηλέφ.: 6978188886) ή
στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων).
 Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882.
 Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).
To επόμενο Δελτίο Τύπου θα εκδοθεί στις 10 Μαΐου 2019.
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας
«ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ»
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