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6η ΕΚΘΕΗ PATRAS IQ
Η 6ε Έθζεζε Μεηαθνξάο Τερλνγλσζίαο – Patras Innovation Quest (Patras IQ) ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 12, 13 θαη 14 Απξηιίνπ 2019, ζην θηήξην Β1, ηνπ Νόηηνπ Ληκέλα
Παηξώλ (Νέν Ληκάλη). Τε θεηηλή ρξνληά ε PATRAS IQ 2019 έρεη πξνζαλαηνιηζκό ηα
πεξίπηεξα πνπ ζα πξνέξρνληαη από Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη Δξεπλεηηθά Κέληξα
λα εθζέηνπλ, θαηά θύξην ιόγν, ώξηκεο ηδέεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα έρνπλ επελδπηηθό
ελδηαθέξνλ, πιεζηάδνληαο πεξηζζόηεξν κε απηό ηνλ ηξόπν ηνλ ζηόρν ηεο ζύλδεζεο ησλ
ηνκέσλ έξεπλαο θαη παξαγσγήο. Σπλεπώο, θάζε πεξίπηεξν ζα αληηζηνηρεί θαη ζε κηα πξόηαζε
- πξντόλ πνπ πξνήιζε από ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ θνξέα.
Σην πιαίζην ηεο Patras IQ, ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ πξνγξακκαηίδεη εθδήισζε κε ζέκα:
«Ιστορίες Επιτστίας», κε νκηιεηέο ηνπο θ.θ. Π. Αλησλαθάθε (CEO - Multiwave Technologies
AG), Α. Γνμηάδε (Δηαίξν Big Pi), Σ. Κόθθηλν (CEO – FEAC Engineering), Κ. Μεραλεηδή (CEO
– Syllipsis Corporation), Β. Νάζε (Αλ. Καζεγεηή, Drexel University θαη Πξόεδξν – CEO
Netronix, Inc.) θαη Γ. Φσηηάδε (Καζεγεηή Βηνταηξηθήο Μεραληθήο, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ
θαη ζπληδξπηή ηεο PD Neurotechnology Ltd.).
Με κεγάιν ελδηαθέξνλ, ηόζν από ηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα όζν θαη από ηνλ επηρεηξεκαηηθό
θόζκν, αλακέλεηαη επίζεο θαη ε αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Β’ Κύθινπ ππνβνιήο αηηήζεσλ
ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ έξγσλ ζηελ Δληαία Γξάζε Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ Έξεπλαο,
Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο «ΕΡΕΤΝΩ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ», από
ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο Γξάζεσλ, ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο,
Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΥΓΔ – ΔΤΑΚ), ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηε
2ε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηεο Έθζεζεο, Σάββαην 13 Απξηιίνπ 2019.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Τκήκα Έξεπλαο, Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ζηα ηειέθσλα 2610 99 7890 /7892 θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:
patrasiq@upatras.gr
ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
Η Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ είλαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα πιεξνθνξήζεη ηελ
αθαδεκατθή θνηλόηεηα όηη ην Σπκβνύιην ηεο Αξρήο Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο
Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε ρνξήγεζε πηζηνπνίεζε ζην Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ (ΠΠΣ) ηνπ Σμήματος Διοίκησης Επιτειρήσεων ηεο Σρνιήο Οηθνλνκηθώλ
Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο,
κε βάζε ηηο αξρέο ηνπ πξνηύπνπ πνηόηεηαο ΠΠΣ ηεο ΑΓΙΠ θαη κε ηηο Αξρέο Γηαζθάιηζεο
Πνηόηεηαο ηνπ Δπξσπατθνύ Φώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο (ESG 2015).
Καηά ηε δηαδηθαζία Πηζηνπνίεζεο ηνπ ΠΠΣ ζπλεξγάζηεθαλ ε Γηνίθεζε ηνπ Ιδξύκαηνο θαη ε
Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο (ΜΟΓΙΠ) κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ ΟΜΔΑ ηεο Αθαδεκατθήο
Μνλάδαο. Η δηαδηθαζία νινθιεξώζεθε κε επηηόπηα επίζθεςε ηεο επηηξνπήο

εκπεηξνγλσκόλσλ από ην εμσηεξηθό. Σεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ησλ κειώλ ΓΔΠ, ηνπ
πξνζσπηθνύ, θνηηεηώλ, εξεπλεηώλ, απνθνίησλ θαη ησλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ ηνπ Τκήκαηνο.
Σπγραξεηήξηα ζε όινπο όζνη ζπλέδξακαλ θαη εξγάζηεθαλ κε αθνζίσζε γηα ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ΠΠΣ.
8ος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΙΛΟΟΦΙΚΟΤ ΔΟΚΙΜΙΟΤ ΣΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
Τν Τκήκα Φηινζνθίαο δηνξγαλώλεη γηα 8ε ρξνληά ηνλ Μαζεηηθό Γηαγσληζκό Φηινζνθηθνύ
Γνθηκίνπ. Ο Γηαγσληζκόο απηόο απνηειεί πιένλ ζεζκό ζην εκεξνιόγην ηεο Μέζεο
Δθπαίδεπζεο, όπνπ θαζεγεηέο θαη καζεηέο από δεκόζηα θαη ηδησηηθά Λύθεηα ηνλ έρνπλ
αγθαιηάζεη θαη αγαπήζεη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζέξκε. Σηα 8 ρξόληα ηνπ δηαγσληζκνύ
πεξηζζόηεξνη από 3.800 καζεηέο έρνπλ εγθύςεη ζηα πξνβιήκαηα ηεο Φηινζνθίαο θαη έρνπλ
ζηνραζζεί πάλσ ζην εθάζηνηε ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ. Γύν ληθεηέο ηνπ δηαγσληζκνύ έρνπλ
θαη’ έηνο ζπκκεηάζρεη ζηελ Γηεζλή Οιπκπηάδα Φηινζνθίαο θαη έρνπλ ραξίζεη πνιιέο
ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο ζηε ρώξα καο. Τν θεηηλό ζέκα «ΛΟΓΟΣ θαη ΠΑΘΗ» απνηειεί έλα από
ηα θεληξηθά δεηήκαηα ηεο Πξαθηηθήο Φηινζνθίαο, αλαγόκελν ζην ζρεκαηηζκό ηεο βνύιεζεο
ηνπ αλζξώπνπ σο θαη’ εμνρήλ θξνλεηηθνύ όληνο.
Από 22 έσο 23.3.19 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ ε δηεκεξίδα ηεο ηειηθήο
θάζεο ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ηειηθό δηαγσληζκό αλάκεζα ζηνπο
πξσηεύζαληεο από ηνλ πξνθξηκαηηθό, θαζώο θαη ηελ βξάβεπζε ησλ ληθεηώλ, ε νπνία ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην άββατο, 23.3.2019 θαη ώξα 12.30 ζηελ Αίζνπζα Τειεηώλ «Οδπζζέαο
Διύηεο», Κηίξην Α΄ Γηνίθεζεο.
Τν Τκήκα Φηινζνθίαο επραξηζηεί ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη εζηθή
ζηήξημε ηνπ δηαγσληζκνύ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ ζέζε ηνπ
δηαγσληζκνύ ππό ηελ αηγίδα ηνπ, θαζώο θαη ηελ Παλειιήληα Έλσζε Φηινιόγσλ θαη ην Κέληξν
Διιεληθώλ Σπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Φάξβαξλη γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο, πεξαηηέξσ
όιεο ηηο Γηεπζύλζεηο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πξόζπκε ζπλεξγαζία ηνπο θαη
ηέινο ηνπο θαζεγεηέο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε γηα
ηελ επηηπρή ζπγγξαθή ησλ δνθηκίσλ ηνπο.
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα: https://contest.philosophy-upatras.gr/
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΣΗΣΑ» ΑΠΟ ΣΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΕΡΓΑΙΑ ΕΚΟ
Δκπλεύζνπ θαη ζθέςνπ. Τη ζεκαίλεη γηα εζέλα Γηαθνξεηηθόηεηα; Βγάιε ηε δηθή ζνπ
θσηνγξαθία γηα ηε Γηαθνξεηηθόηεηα θαη αλέβαζέ ηελ ζην instagram – κελ μεράζεηο πσο
πξέπεη λα έρεηο δεκόζην πξνθίι! Οη ζπκκεηνρέο ηζρύνπλ κέρξη θαη 4 Απξηιίνπ 2019. Η
απνλνκή ησλ αλακλεζηηθώλ δηπισκάησλ ζε όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη θπζηθά ησλ
δώξσλ ζηνπο 3 ληθεηέο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 10 Απξηιίνπ 2019 ζην Σπλεδξηαθό θαη
Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, ζε εθδήισζε αθηεξσκέλε ζηε
Γηαθνξεηηθόηεηα. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην δηαγσληζκό: εδώ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΓΚΟΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
COPERNICUS ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ ΣΗ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ
Τν Δξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο Αηκόζθαηξαο δηνξγαλώλεη εκεξίδα γηα ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα
Μεηεσξνινγίαο θαη ην Πξόγξακκα Copernicus, ηελ Παξαζθεπή 22.3.2019 θαη ώξα: 11.00 πκ,
ζην Σπλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Οη θεηηλνί ενξηαζκνί ζε
όιν ηνλ θόζκν έρνπλ σο αληηθείκελν ηνλ ξόιν ηνπ Ήιηνπ θαη ηεο Γεο ζηε δπλακηθή ηεο
αηκόζθαηξαο θαη ηα θαηξηθά θαηλόκελα, ππό ηνλ ηίηιν «The Sun – The Earth– And the
Weather».
Η παξαθνινύζεζε ηεο εκεξίδαο είλαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό θαη ζα δνζνύλ βεβαηώζεηο
ζπκκεηνρήο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: εδώ

Η ΜΟΤΙΚΟΘΕΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ «ΜΑΝΑ ΜΟΤ ΕΛΛΑ» ΕΠΑΝΕΡΥΕΣΑΙ ΜΕ 2ο
ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΕΩΝ ΑΠΟ ΣΗ Θ.Ο.Ε.Π.Π.
Μεηά από έλαλ πνιύ επηηπρεκέλν α΄θύθιν παξαζηάζεσλ ε παξάζηαζε «Μάλα κνπ Διιάο»
ζε ζθελνζεζία Βαζίιε Κόθθαιε, ε Θ.Ο.Δ.Π.Π. επαλέξρεηαη από ηελ Πέκπηε 21.3.2019 κε
έλαλ 2ν θύθιν παξαζηάζεσλ. Οη παξαζηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ έσο θαη ηελ 1ε
Απξηιίνπ 2019 θάζε Πέκπηε, Παξαζθεπή, Σάββαην Κπξηαθή θαη ηε Γεπηέξα 1.4.2019.
Πεξηζζόηεξα ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: https://www.facebook.com/pg/THOEPP/events/

Πάηξα, 22 Μαξηίνπ 2019
Από ηελ Πξπηαλεία - Τκήκα Γεκνζίσλ Σρέζεσλ
θαη Δθδειώζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

