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Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΝ ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΤΙΜ ΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡ Α

Ο Γεώργιος Γιαννάκης, Καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα (UMN), θα αναγορευθεί
Επίτιμος Διδάκτορας των Τμημάτων: (α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας
Υπολογιστών και (β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής, την
Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00 μ., στην Αίθουσα Τελετών. Το έργο και την
προσωπικότητά του θα παρουσιάσουν ο καθηγητής Αλ. Μπίρμπας, εκ μέρους του
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών και ο καθηγητής Κ.
Μπερμπερίδης, εκ μέρους του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής. Το Ψήφισμα
και τον Τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορος θα αναγνώσει η Πρύτανις του Πανεπιστημίου,
καθηγήτρια Β. Κυριαζοπούλου, και θα ακολουθήσει η Αναγόρευση του τιμωμένου σε
Επίτιμο Διδάκτορα από τους Προέδρους των αντίστοιχων Τμημάτων, καθηγητές Στ.
Κουμπιά και Ευ. Γαλλόπουλο, και η περιένδυσή του από την Πρύτανι. Η εκδήλωση θα
ολοκληρωθεί με την ομιλία του κ. Γιαννάκη, με θέμα: «Επιστήμη δικτύων στην
καθημερινή ζωή». Το πρόγραμμα της τελετής και το βιογραφικό του τιμώμενου
βρίσκονται αναρτημένα στο: http://www.upatras.gr/el/node/7627.
Η Π ΑΡ Ο Υ ΣΙ Α ΤΟ Υ Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙ Ο Υ Π ΑΤΡ Ω Ν
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΤΑΤ ΑΞΕΙΣ
C W T S L e i d e n R a n ki n g 2 0 1 8
Στη διεθνή κατάταξη που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Leiden στην Ολλανδία (έκδοση 2018)
το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζεται ανάμεσα στις πρώτες εκατοντάδες,
καταλαμβάνοντας την 585η θέση σε παγκόσμιο, τη 206η σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την
4η θέση σε εθνικό επίπεδο. Η κατάταξη του συγκεκριμένου ιδρύματος στηρίζεται σε
βιβλιομετρικούς δείκτες και συμπεριλαμβάνει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως
που έχουν πάνω από 1000 κύριες δημοσιεύσεις στο ευρετήριο Web of Science της
βάσης Clarivate Analytics, ΗΠΑ, την περίοδο 2013-2016. Σύμφωνα με αυτό το κριτήριο,
στην τρέχουσα έκδοση συμπεριελήφθησαν 938 Πανεπιστήμια από 55 χώρες ανά τον
κόσμο. Αναλυτικά: http://www.leidenranking.com/ranking/2018/list
N a t i o n a l T a i w a n U n i v e r s i t y R a n k i n g 20 1 7
Στην κατάταξη του έτους 2017 που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο National Taiwan
University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών
κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 501-600 με βάση τον αριθμό των Τμημάτων
του, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά
από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το
συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της
Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται
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σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και
στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά
ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό
αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη
βασίζεται στα δεδομένα του Essential Science Indicators (ESI), όπου συγκαταλέγονται
πάνω από 4.000 ιδρύματα παγκοσμίως. Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη
σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες
(όπως, λ.χ., εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική
επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των
ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα
επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects).
Αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Με βάση τα παραπάνω, τόσο η ιδρυματική όσο και οι
κατατάξεις των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών
διαμορφώνονται ως εξής:
Θεματική περιοχή

Κατάταξη

Πανεπιστήμιο Πατρών
(ιδρυματικό)

601-700
Με βάση τον αριθμό των Τμημάτων: 501-600

Chemical Engineering

179

Chemistry

301-400

Civil Engineering

301-400
280

Computer Science
Electrical Engineering

301-400

Engineering

301-400

Materials Science

301-400
253

Mechanical Engineering

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι στον δικτυακό τόπο: https://www.upatras.gr/el/node/7404
έχει πλέον αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή η εικόνα του Πανεπιστημίου
μας στα σημαντικότερα συστήματα κατατάξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και οι
διακεκριμένες θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα Σπουδών και θεματικές
ενότητες του Ιδρύματός μας τα τελευταία χρόνια.
ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Κοσμητόρων στις Σχολές
Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνική του Πανεπιστημίου μας, για την
τριετία: 1/9/2018 έως 31/8/2021, με τα εξής αποτελέσματα:
Σχολή

Κοσμήτορας

Επιστημών Υγείας

Δημήτριος Καρδαμάκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής

Θετικών Επιστημών

Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας

Πολυτεχνική

Δημήτριος Ματαράς, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Συγχαίρουμε τους συναδέλφους και ευχόμαστε αγαστή συνεργασία και καλή επιτυχία
στο έργο τους!
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Την Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε
ημερίδα με θέμα «Research Integrity», που συνδιοργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό (European Molecular Laboratory Organization - ΕΜΒΟ) και την Επιτροπή
Βιοηθικής του Πανεπιστημίου μας, ενώ υποστηρίχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Η
συγκεκριμένη εκδήλωση οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για πρώτη φορά
στη χώρα μας και είναι η ένατη αυτής της σειράς σε χώρες της Ευρώπης. Στόχος τής
ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα
δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας. Οι Έλληνες και ξένοι ομιλητές αναφέρθηκαν σε
σύγχρονα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας, μεταξύ των οποίων η διαχείριση μεγάλων
δεδομένων, ζητήματα που ανακύπτουν από τις κλινικές δοκιμές, τα πρόσφατα
ερευνητικά επιτεύγματα και τις νέες προκλήσεις που δημιουργούν. Το πρόγραμμα της
ημερίδας περιελάμβανε, επίσης, ένα κλειστό workshop για περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων, που αφορούσε τη συζήτηση διαφορετικών σεναρίων δεοντολογίας της
έρευνας.
Ε Ν ΑΡ Ξ Η ΛΕΙ ΤΟ Υ ΡΓ Ι ΑΣ Κ Ε ΔΙ ΒΙ Μ
Το ΚΕΔΙΒΙΜ (Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης), η επίσημη μονάδα του
Πανεπιστημίου μας για την ανάπτυξη και διοργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης,
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, ξεκινά τη
λειτουργία του. Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ (πρώην ΚΕΚ) συνδυάζουν σύγχρονη και
ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (eLearning) με διά ζώσης μάθηση με στόχο την
παροχή καινοτόμου εξειδικευμένης επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας. Στον ιστότοπο του
Κέντρου (kedivim.upatras.gr) μπορείτε να βρείτε τα νέα προγράμματα, καθώς και όλες
τις πληροφορίες και πρότυπα έγγραφα για να σχεδιάσετε και υλοποιήσετε το δικό σας
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο επιστημονικό σας πεδίο. Το προσωπικό του Κέντρου μας
περιμένει για κάθε διευκρίνιση και βοήθεια!
«ΛΟΓΕΙΟΝ»: ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
Γ Ι Α ΤΟ ΑΡ Χ ΑΙ Ο Θ Ε ΑΤΡ Ο
Κυκλοφόρησε ο 7ος τόμος (2017) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού για το Αρχαίο
Θέατρο Λογείον/Logeion. A Journal of Ancient Theatre που εκδίδεται από το 2011 με
ευθύνη μελών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Σκοπός του περιοδικού είναι η
μελέτη του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού θεάτρου διεπιστημονικά (από την πλευρά,
μεταξύ άλλων, της θεατρολογίας, της κλασικής φιλολογίας, της αρχαιολογίας, της
επιγραφικής) τόσο σε σχέση με την ίδια την αρχαιότητα όσο και με την πρόσληψη του
Αρχαίου Θεάτρου στη νεότερη εποχή. Το περιοδικό κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή από
τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης και συγχρόνως σε ηλεκτρονική μορφή
(http://www.logeion.upatras.gr/), ενώ περιλαμβάνεται ήδη σε δύο από τις μεγαλύτερες
διεθνώς βάσεις ηλεκτρονικών περιοδικών, την ProQuest και την EBSCO. Στην εκδοτική
επιτροπή του περιοδικού συμμετέχουν διεθνώς διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες,
όπως ο ομότιμος καθηγητής του Παν. της Νέας Υόρκης και πρώην Πρόεδρος του Παν.
Κρήτης Γρ. Μ. Σηφάκης, ο Ακαδημαϊκός Μιχ. Τιβέριος και αρκετοί άλλοι. Διευθυντής του
περιοδικού είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών Σ. Τσιτσιρίδης.
Τ Α Ν Ε Α ΤΟ Υ ΜΟ ΥΣ ΕΙ Ο Υ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΩΝ & ΤΕ Χ ΝΟ ΛΟ ΓΙ ΑΣ
Το Σάββατο, 26 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο
Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ) του Πανεπιστημίου εκδήλωση απονομής βραβείων
για τον διαγωνισμό δημιουργικής γραφής «Κολλημένος στο διαδίκτυο; Ποτέ!», καθώς
επίσης και τα εγκαίνια της έκθεσης των έργων που πήραν μέρος στο διαγωνισμό. Το
ΜΕΤ, σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας διοργάνωσε τον πανελλήνιο διαγωνισμό δημιουργικής γραφής, ο
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οποίος διήρκεσε τρεις μήνες και ολοκληρώθηκε στις 31/3/2018. Ο βασικός στόχος του
διαγωνισμού ήταν να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τον
διαδικτυακό εθισμό καθώς και για τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του. Στον
διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, οι οποίοι μπορούσαν
να επιλέξουν μεταξύ δύο θεματικών υποκατηγοριών: εικονογραφημένο παραμύθι και
θεατρικό.
Θ Ε ΑΤΡΙ ΚΗ Π ΑΡ ΑΣ Τ ΑΣ Η Σ ΤΟ ΣΥΝΕΔ ΡΙ ΑΚΟ & ΠΟ ΛΙ ΤΙ Σ ΤΙ Κ Ο ΚΕΝΤΡΟ
Η θεατρική παράσταση «Η μεγάλη Χίμαιρα» του του Μ. Καραγάτση σε σκηνοθεσία
Δημήτρη Τάρλοου, ένας σημαντικός σταθμός του θεάτρου Πορεία, θα παρουσιαστεί στο
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο την Τετάρτη και Πέμπτη, 30-31 Μαΐου 2018. Καθώς τα
εισιτήρια για τις βραδινές παραστάσεις έχουν ήδη εξαντληθεί, προστέθηκε μία ακόμα
παράσταση το απόγευμα της Τετάρτης, 30/5 και ώρα 17:00. Για πληροφορίες στο τηλ.
2610.996734.
Γ Ι Α ΤΗ Ν ΑΣ Φ ΑΛ Ε Ι Α Μ ΑΣ
Για την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων στην πανεπιστημιακή κοινότητα, θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:
 Την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771, 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 στην ομάδα επιφυλακής
εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888), επιφυλακής ηλεκτρολόγου (τηλέφ.:
6978188887), 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).
Σας ευχόμαστε καλό τριήμερο!

Πάτρα, 25 Μαΐου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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