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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 4 / 2018-2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Οι πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών εισέρχονται από 26 Σεπτεμβρίου έως
3 Οκτωβρίου 2018, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών
http://eggrafes.upatras.gr, προκειμένου να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική εγγραφή τους.
Σχετικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία εγγραφής αναφέρονται
αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών: http://www.upatras.gr/el/node/4712

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε ενημερωτικά έντυπα, τα οποία περιέχουν
πληροφορίες για τις δομές του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και για τις φοιτητικές και
πολιτιστικές ομάδες που δραστηριοποιούνται και καλούν τους νέους φοιτητές να τις
πλαισιώσουν.
 Ενημερωτικό φυλλάδιο «Info ακαδ. έτους 2018-2019» θα το βρείτε σε έντυπη μορφή
στις Γραμματείες των Τμημάτων και σε ηλεκτρονική μορφή στο:
https://www.upatras.gr/el/node/7863
 Περιοδικό @Up τεύχος Σεπτεμβρίου 2018 θα το βρείτε σε έντυπη μορφή στις
Γραμματείες των Τμημάτων και σε ηλεκτρονική μορφή στο:
http://www.upatras.gr/el/node/7872

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «FEBS 2018: Extracellular Matrix: Cell Regulation,
Epigenetics and Modeling»
Το υψηλού επιπέδου Διεθνές Συνέδριο «FEBS 2018: Extracellular Matrix: Cell Regulation,
Epigenetics and Modeling», πραγματοποιείται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά το χρονικό
διάστημα 27 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2018.
Πρόκειται για Διεθνές Συνέδριο Βιοχημείας, το οποίο έχει την έγκριση και υποστήριξη της
Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Βιοχημικών Εταιρειών (FEBS) και αποτελεί σημαντικό
επιστημονικό σταθμό στο ταχέως αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο του εξωκυτταρικού
δικτύου, με σημαντικό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς των Βιοεπιστημών.
H FEBS (Federation of Biochemical Societies), για ακόμα μια φορά, εμπιστεύτηκε το
Πανεπιστήμιο Πατρών να διοργανώσει το εν λόγω Συνέδριο, γεγονός που συνιστά, βέβαια,
μεγάλη τιμή, αλλά και μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ώστε το Πανεπιστήμιο να ενδυναμώσει
τη θέση του στο διεθνή χάρτη των Βιοεπιστημών.
Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές διακεκριμένοι επιστήμονες από
την Ελλάδα και το εξωτερικό, με σκοπό να φέρουν σε επαφή ερευνητικές ομάδες που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς των Βιοεπιστημών και να ενθαρρύνουν τους νέους
επιστήμονες να συνεχίσουν την επιστημονική τους πορεία και να κατανοήσουν τους

μηχανισμούς ανάπτυξης και προόδου σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, να προτείνουν
νέες προσεγγίσεις διάγνωσης της νόσου και να σχεδιάσουν μελλοντικές θεραπευτικές
προσεγγίσεις με τη χρήση μοριακών μοντέλων. Πρόεδρος της Διεθνούς Οργανωτικής
Επιτροπής είναι ο Καθηγητής Βιοχημείας Νίκος Καραμάνος.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, υπεγράφη η σύμβαση για την εργολαβία «Ανακαίνιση Αναβάθμιση Αμφιθεάτρων Σχολής Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής» με τον
ανάδοχο ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ. Η συγγραφή του Τεχνικού Δελτίου Έργου και η μελέτη
υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας σε 3 μήνες, ένδειξη των
δυνατοτήτων των στελεχών μας. Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα με τα πρώτα 6 αμφιθέατρα, τα
οποία είναι τα ΑΘ3, ΑΘ7, ΑΘ6, ΑΘΕ12, ΑΘ8 και ΑΘ9. Οι εργασίες σε αυτά θα
ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα
αμφιθέατρα σε ομάδες, έτσι ώστε να μην διαταραχθεί το εκπαιδευτικό έργο. Το έργο θα
ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2019 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 16ης προκήρυξης του προγράμματος «Κ.
Καραθεοδωρή» που χρηματοδοτείται από την Επιτροπή Ερευνών. Στην προκήρυξη «Κ.
Καραθεοδωρή 2017» υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 36
προτάσεις από 17 Τμήματα, από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Προκειμένου
να διασφαλιστεί η ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη κρίση, η αξιολόγηση των υποβληθεισών
προτάσεων έγινε από εξωτερικούς κριτές ειδικούς στο εκάστοτε επιστημονικό πεδίο (2 κριτές
ανά πρόταση) και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις των κριτών ανά Σχολή σε
χώρους εκτός του Πανεπιστήμιου Πατρών.
Από την προκήρυξη «Κ. Καραθεοδωρή 2017» θα χρηματοδοτηθούν συνολικά 12 προτάσεις
από όλες τις Σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών συνολικής χρηματοδότησης 360.000€
(30.000 ευρώ ανά έργο) ως εξής:
 3 προτάσεις από την Πολυτεχνική Σχολή,
 3 προτάσεις από την Σχολή Θετικών Επιστημών,
 3 προτάσεις από την Σχολή Επιστημών Υγείας,
 2 προτάσεις από την Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και
 1 πρόταση από την Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ιστότοπο του προγράμματος:
http://caratheodory.upatras.gr/

Η PATRAS IQ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ 10ο ΔΙΕΘΝΕΣ CIRCUIT
KART ΠΑΤΡΑΣ (P.I.C.K.)
Η Patras IQ και το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζουν την 10η διοργάνωση του Διεθνούς
Circuit Kart Πάτρας (P.I.C.K.) που θα διεξαχθεί όπως κάθε χρόνο, στην καρδιά της πόλης,
στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2018, με χιλιάδες επισκέπτες και εντυπωσιακό αγωνιστικό θέαμα.
Στην φετινή αθλητική διοργάνωση θα παρουσιάσουν ομάδες Πανεπιστήμιων και ΤΕΙ τις
εργασίες τους για την μετάβαση σε μια νέα εποχή στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από μια
τέτοια διοργάνωση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η πρώτη Ελληνική ομάδα formula
Student που ιδρύθηκε το 2002 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η UoP Racing δίνει ραντεβού για 10η συνεχόμενη φορά στο κέντρο της Πάτρας με τα δυο
τελευταία πλήρως ηλεκτρικά μονοθεσία της UoP5evo και UoP6e. Η ομάδα και τα μέλη σας
περιμένουν στο περίπτερο της, στην πλατεία Γεωργίου Α΄ για να γνωριστεί με τους λάτρεις
της μηχανοκίνησης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (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, ανακοινώνει την
έναρξη του νέου κύκλου προγραμμάτων επιμόρφωσης.
Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (πρώην ΚΕΚ) συνδυάζουν σύγχρονη και ασύγχρονη εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (eLearning) με διά ζώσης μάθηση με στόχο την παροχή καινοτόμου
εξειδικευμένης επιμόρφωσης υψηλής ποιότητας.
Στα προγράμματα προσφέρονται εκπτώσεις επί των τελών φοίτησης, στο πλαίσιο της
κοινωνικής πολιτικής του ΚΕΔΙΒΙΜ, σε ειδικές κατηγορίες εκπαιδευομένων και σε ευαίσθητες,
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Την τρέχουσα εβδομάδα ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος eLearning Κατάρτιση
Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως
Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, διάρκειας 450 ωρών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία
και σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης
ή Ξένης Γλώσσας και τη διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας σε τυπικές και άτυπες
μορφές εκπαίδευσης. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Γεώργιος
Νικολάου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Σχεδιάστε το δικό σας πρόγραμμα επιμόρφωσης
Το ΚΕΔΙΒΜ είναι ανοικτό σε συνεργασίες και προτάσεις για τη δημιουργία και υλοποίηση
νέων προγραμμάτων. Στον ιστότοπο του Κέντρου (kedivim.upatras.gr) μπορείτε να βρείτε
όλες τις πληροφορίες και πρότυπα έγγραφα για να σχεδιάσετε το δικό σας εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στο επιστημονικό σας πεδίο. Το προσωπικό του Κέντρου σας περιμένει για κάθε
διευκρίνιση και βοήθεια.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
Έναρξη Προγραμμάτων Αθλητικών Ακαδημιών για παιδιά και για Ενήλικες
Ξεκίνησαν και για φέτος, τα εβδομαδιαία προγράμματα αθλητικών ακαδημιών για παιδιά και
τα ειδικά προγράμματα εκγύμνασης ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Όλα τα αθλητικά προγράμματα πραγματοποιούνται στις σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις
του Πανεπιστημίου Πατρών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, με καταρτισμένους και
έμπειρους προπονητές και με την επίβλεψη των μελών ΕΕΠ Φυσικής αγωγής του
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα είναι ανοικτό καθημερινά από
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09.30 - 22.00, όπως επίσης, το Σάββατο και την Κυριακή,
ώρες 09.00 - 21.30 (εκτός αργιών). Απαραίτητη για όλους τους ασκούμενους είναι η έκδοση
κάρτας Γυμναστηρίου. Για όλες τις σχετικές πληροφορίες και το ωρολόγιο πρόγραμμα
προπονήσεων
μπορείτε
να
ενημερωθείτε
στον
παρακάτω
σύνδεσμο:
http://gym.upatras.gr/node/493
Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο «RUN GREECE 2018»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως μέλος της Επίτιμης Επιτροπής, και το Πανεπιστημιακό
Γυμναστήριο, ως συνεργαζόμενος φορέας, συμμετέχουν στην διοργάνωση του
καθιερωμένου και επιτυχημένου Αγώνα Δρόμου Πόλης για όλους, με τίτλο «RUN GREECE
2018», που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, και ώρα 11:30
π.μ., στην πλατεία Γεωργίου Α΄. Πληροφορίες εγγραφών, στον ιστότοπο του
Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου: http://gym.upatras.gr/node/495

ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου μας ξεκινά το πρόγραμμά του με τους νέους
μουσικούς παραγωγούς της ακαδημαϊκής χρονιάς 2018 – 2019, τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου

2018. Η πολιτιστική αυτή ομάδα που αριθμεί πάνω από 70 μέλη (προπτυχιακοί,
μεταπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες, διοικητικοί υπάλληλοι, μέλη ΔΕΠ) θα σας κρατά
συντροφιά κάθε βδομάδα μέσα από τη συχνότητα 90,4 MHz στα FM ή από την ηλεκτρονική
διεύθυνση http://upfm.upatras.gr, με μουσικές εκπομπές, εκπομπές λόγου, συνεντεύξεις,
εξωτερικές μεταδόσεις κλπ, και θα σας ενημερώνει για κάθε δραστηριότητα του
Πανεπιστημίου μας αλλά και για κάθε πολιτιστική εκδήλωση της περιοχής μας. Ο
Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου μας αισιοδοξεί ότι και φέτος θα παρουσιάσει ένα
διαφορετικό ποιοτικό ραδιόφωνο, με ένα πρόγραμμα που θα ξεπερνάει τις 57 ζωντανές
εβδομαδιαίες εκπομπές στο στούντιο, καλύπτοντας σχεδόν όλα τα είδη της μουσικής.
Στοιχεία επικοινωνίας: upfm@upatras.gr, 2610996675, 2610996521.

Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

