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Δελτίο Τύπου 5 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
ΤΑ ΝΕ Α ΤΟ Υ Π ΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ ΑΚΟ Υ ΡΑΔ Ι Ο ΦΩ ΝΟ Υ
H Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017, γιορτάστηκε ως η παγκόσμια ημέρα
πανεπιστημιακού ραδιοφώνου, με κεντρικό θέμα «Το τέλος του κόσμου όπως τον
ξέρουμε». Ο Ρ/Σ του Πανεπιστημίου Πατρών «UPFM» ήταν συνδιοργανωτής στον
παγκόσμιο αυτόν εορτασμό, υπεύθυνος, μαζί με άλλους πανεπιστημιακούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς από όλο τον κόσμο, για την τεχνική κάλυψη των
εκδηλώσεων αυτής της ημέρας. Η 24ωρη μαραθώνια εκδήλωση του UPFM, που
ξεκίνησε ώρα 00.00, με την έναρξη της 6ης Οκτωβρίου, και τελείωσε στις 12.00 τα
μεσάνυχτα της ίδια μέρας, περιελάμβανε ζωντανές εκπομπές στο στούντιο του
σταθμού, όπου οι μουσικοί παραγωγοί αφιέρωσαν τραγούδια και σκέψεις για τον
θεματικό άξονα του εορτασμού με εκλεκτούς προσκεκλημένους και συζήτησαν μαζί
τους για το μέλλον του κόσμου που αλλάζει τόσο γρήγορα. Μουσικοί ήρθαν στο
στούντιο και έπαιξαν τραγούδια ζωντανά για τους ακροατές του σταθμού μας, ενώ στις
09.00 – 10.00 μία ωριαία αγγλική παραγωγή του UPFM, ηχογραφημένη από τους
μουσικούς παραγωγούς του σταθμού, βγήκε στον «αέρα» σε παγκόσμια σύνδεση με
440 πανεπιστημιακούς και κολεγιακούς σταθμούς σε 30 χώρες. Η συγκεκριμένη
εκπομπή είναι διαθέσιμη στο: https://www.mixcloud.com/UPFMPatras/university-ofpatras-radio-world-college-radio-day-2017-greece/. Ο UPFM ευχαριστεί όλους όσοι
βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή και να διαφημιστεί ο Ραδιοφωνικός
Σταθμός και το Πανεπιστήμιό μας σε ολόκληρο τον κόσμο.
ΚΕΚ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟΥ Π ΑΤΡΩ Ν: ΝΕΟ ΠΡΟ ΓΡ ΑΜ Μ Α E- LE ARNI NG
Τον Οκτώβριο 2017 ξεκινάει στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου μας ο 3ος κύκλος του
προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Μεικτής Μάθησης και Τηλεκπαίδευσης». To
πρόγραμμα αποτελεί μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση,
προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να λάβουν μέρος σε ομάδες
σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεικτής
μάθησης και τηλεκπαίδευσης (e-learning). Απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές
ή εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και απόφοιτους διαφορετικών σχολών οι οποίοι
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά σε προγράμματα μεικτής μάθησης, καθώς και
να διδάσκουν εξ αποστάσεως. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές, ανεξάρτητα από το
αντικείμενο που διδάσκουν, θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν βιωματικά και να
εφαρμόσουν στην πράξη διεθνείς καλές πρακτικές και τεχνικές μεικτής μάθησης
(blended learning) και τηλεκπαίδευσης (e-learning). Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12
εβδομάδες και, καθώς η κατάρτιση πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως, οι
καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το
εξωτερικό. Αναλυτικά: http://kek.upatras.gr/courses/blended-elearning-trainers-training/
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Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Όπως έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, τόσο τα ακαδημαϊκά Τμήματα όσο και οι
διοικητικές μονάδες του Ιδρύματός μας, υιοθετούν την έκδοση ηλεκτρονικών και
έντυπων «Ενημερωτικών Δελτίων», στην προσπάθειά τους για ευρεία, ανοικτή
ενημέρωση και εξωστρέφεια. Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, έχουν ήδη
κυκλοφορήσει:
Από την «Επιτροπή Ερευνών» (ΕΛΚΕ):
 Το 17ο Ενημερωτικό Δελτίο που έχει αναρτηθεί εδώ, και περιλαμβάνει
υποτροφίες, θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, εκθέσεις, συναντήσεις,
νέα ερευνητικά έργα κ.ά.


Το 19ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων Χρηματοδότησης Έργων,
που εκδίδεται από την Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.
Στο δελτίο αυτό, που έχει αναρτηθεί εδώ, εκτός των ανοικτών προσκλήσεων, θα
βρείτε και έναν κατάλογο με τις προσκλήσεις που αναμένεται να δημοσιευθούν το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα

Από το «Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας» (ΜΕΤ): Το τεύχος Νο 10 (Οκτώβριος Νοέμβριος 2017) του Ενημερωτικού Δελτίου «Ανα-ΜΕΤ-άδοση», όπου παρουσιάζονται
οι δράσεις του ΜΕΤ, αλλά και νέα από τα πανεπιστημιακά μουσεία. Το τεύχος είναι
διαθέσιμο εδώ.
Και βέβαια, θα πρέπει να αναφέρουμε την κεντρική μηνιαία έκδοση του Πανεπιστημίου
μας «@UP», που, διαρκώς βελτιούμενη ξεκίνησε δυναμικά την πέμπτη, πλέον,
περίοδό της. Το πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς ήταν αφιερωμένο στους πρωτοετείς
μας και κυκλοφόρησε σε μεγάλο αριθμό αντιτύπων, προκειμένου να φτάσει σε όλους
τους φοιτητές, ενώ έχει ήδη κυκλοφορήσει και το δεύτερο τεύχος της φετινής χρονιάς.
Αναζητείστε το ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα μας (http://www.upatras.gr/el/up),
αλλά και σε έντυπη μορφή, στο Πανεπιστήμιο και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης
(βιβλιοπωλεία, φοιτητικά στέκια, καφέ).
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕ Α ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΑΣ
Γνωρι μία με τις ΠΟΦΠΠ
Το Σαββατοκύριακο, 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, διοργανώνεται ένα διήμερο γνωριμίας
με τις Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών (ΠΟΦΠΠ) του Πανεπιστημίου μας, τις δράσεις και
τις ομάδες της. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Γεωργίου Α’ αλλά
και στο στέκι των ΠΟΦΠΠ, στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 58. Περισσότερα στο:
https://www.facebook.com/pofpp/
Κινηματογραφικές προβολές
Η Κινηματογραφική Ομάδα της Φοιτητικής Εστίας συνεχίζει τις ημέρες αυτές, 12-15
Οκτωβρίου 2017, τις βραδινές προβολές στον χώρο της. Μπορείτε να βρείτε το
αναλυτικό πρόγραμμα των προβολών στο: http://www.provoles.net/
Η Π ΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟ ΛΗ ΤΗΣ Π ΑΤΡ ΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα «προνομιούχα» Ιδρύματα της χώρας,
καθώς έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί το σύνολο των λειτουργιών και των
εγκαταστάσεων τής Πάτρας σε μια οργανωμένη και ευρύχωρη Πανεπιστημιούπολη,
που εκτείνεται σε έκταση 4,5 χμ2 στην περιοχή του Ρίου, στα χαμηλά πρανή του
Παναχαϊκού όρους, με εξαιρετική θέα στον Πατραϊκό αλλά και στον Κορινθιακό κόλπο
και τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Στην Πανεπιστημιούπολη, που αναπτύσσεται συνεχώς
για μισόν αιώνα (από το 1968), στεγάζονται τα 21 Τμήματα του Ιδρύματος (εκτός από
αυτά που εδρεύουν στο Αγρίνιο), οι διοικητικές υπηρεσίες, η Φοιτητική Εστία, το
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πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η Κεντρική Βιβλιοθήκη, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό
Κέντρο, τρία Μουσεία, βιολογικός καθαρισμός, ερευνητικές υποδομές, πολιτιστικές και
αθλητικές εγκαταστάσεις. Την εικόνα της «οργανωμένης» και «αυτόνομης» πόλης
συμπληρώνουν ο ιερός ναός, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, η τράπεζα, το βιβλιοπωλείο, κεντρικό εστιατόριο και περιφερειακά
κυλικεία / μικρά καφέ, υπαίθρια γλυπτά και μικροί «θεατρικοί» χώροι συγκέντρωσης.
Φυσικά όρια προς Βορρά και Νότο αποτελούν δύο ποταμοί, ο Σέλεμνος και ο
Χάραδρος, με πλούσιο μυθολογικό παρελθόν, που αναφέρονται από τον περιηγητή της
αρχαιότητας Παυσανία, και η Πανεπιστημιούπολη εκτείνεται ανάμεσά τους σε μία
περιοχή με αξιοσημείωτη χλωρίδα και πανίδα, στοιχείο που εξασφαλίζει τη δυνατότητα
επαφής με το φυσικό περιβάλλον και συνθήκες ηρεμίας για απερίσπαστη σπουδή και
εργασία.
Στο Πανεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που
συμμετείχε ενεργά στη διατύπωση της «Χάρτας των Ελληνικών Αειφόρων
Πανεπιστημίων». Στόχος της Επιτροπής είναι η συστηματική καταγραφή, ο
συντονισμός και η ιεράρχηση των σχετικών εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και ενεργειών, καθώς και ο καθορισμός της μελλοντικής
περιβαλλοντικής πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το «Πράσινο Πανεπιστήμιο»
(http://green.upatras.gr/) ασχολείται με ζητήματα ενέργειας, ανακύκλωσης, καταγραφής
και διαχείρισης αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ευαισθητοποίησης και
εθελοντισμού σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Προσκαλούμε τους πρωτοετείς φοιτητές να ανακαλύψουν την Πανεπιστημιούπολη !
Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για τα μέλη της κοινότητας αλλά και τους
συμπολίτες μας να περιδιαβούν, στον ελεύθερο χρόνο τους, με νέα ματιά το
περιβάλλον μας.
Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο!
Πάτρα, 13 Οκτωβρίου 2017
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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