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∆ελτίο Τύπου 12 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών
Μ Ε ΤΕΩΡΟ ΛΟ ΓΙ ΚΟ Σ Κ ΑΙ ΑΚ ΤΙ ΝΟ Μ ΕΤΡ Ι ΚΟ Σ Σ Τ ΑΘ ΜΟ Σ
Το Εργαστήριο Φυσικής της Ατµόσφαιρας του Τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου
Πατρών, έχει θέσει σε λειτουργία, στην τρέχουσα µορφή τους από το 2010,
µετεωρολογικό και ακτινοµετρικό σταθµό, που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις του
Τµήµατος Φυσικής. Ο µετεωρολογικός σταθµός µετρά τις ακόλουθες παραµέτρους:
θερµοκρασία και σχετική υγρασία περιβάλλοντος, διεύθυνση και ταχύτητα ανέµου,
ατµοσφαιρική πίεση, ύψος βροχής. ∆ιαθέτει επίσης και εξατµισήµετρο για τις ανάγκες
εξειδικευµένων µετρήσεων. Ο ακτινοµετρικός σταθµός µετρά την ολική, άµεση και
διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, τη διάρκεια της ηλιοφάνειας και την υπεριώδη
ακτινοβολία σε διάφορες φασµατικές περιοχές. ∆ιαθέτει, επίσης, κάµερα µε
ευρυγώνιο φακό, η οποία φωτογραφίζει συνεχώς τον ουράνιο θόλο. Η επεξεργασία
των φωτογραφιών αυτών, µε αλγορίθµους οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από το
Εργαστήριο, επιτρέπει την αυτόµατη µέτρηση του βαθµού νέφωσης της περιοχής. Η
απεικόνιση σε πραγµατικό χρόνο των βασικών παραµέτρων και των δύο σταθµών
είναι πλέον διαθέσιµες στο διαδίκτυο: για τον µετεωρολογικό σταθµό στη διεύθυνση
http://mymeasurements.eu/u/lapup/meteo.php?lang=el και για τον ακτινοµετρικό στη:
http://mymeasurements.eu/u/lapup/solar.php?lang=el. Οι αντίστοιχες ιστοσελίδες
έχουν αναπτυχθεί, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, ώστε να εξυπηρετούν τους
επισκέπτες του Πανεπιστηµίου, αλλά και της περιοχής µας από το εξωτερικό.
Περιµένουµε να µας επισκεφτείτε!
Η Λ Ε Κ ΤΡΟ ΝΙ ΚΟ Ε ΡΩ ΤΗΜ ΑΤΟ Λ Ο ΓΙΟ
Μετά από το πιλοτικό στάδιο, ξεκινά η καθολική εφαρµογή για την ηλεκτρονική
αξιολόγηση όλων των µαθηµάτων που προσφέρονται στο Πανεπιστήµιο Πατρών.
Από την Τετάρτη, 20 ∆εκεµβρίου 2017 έως και την Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018,
εφαρµόζεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από
όλους τους φοιτητές, για όλα τα Προγράµµατα Σπουδών που προσφέρονται και στα
24 Τµήµατα του Ιδρύµατός µας. Η ηλεκτρονική συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων
από τους φοιτητές συµβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ δίνεται η
δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειµένου, µε στόχο τη δηµιουργία καλύτερης
εικόνας για τις απόψεις των φοιτητών σχετικά µε την εκπαιδευτική διαδικασία. Όσοι
φοιτητές επιθυµούν να συµπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηµατολόγιο για τα
µαθήµατα που έχουν δηλώσει, θα πρέπει να συνδεθούν στο πληροφοριακό σύστηµα
της ΜΟ.∆Ι.Π. (https://ps.modip.upatras.gr) µε τους προσωπικούς τους κωδικούς, ενώ
η υλοποίηση της εφαρµογής έχει γίνει µε τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
πλήρης ανωνυµία τους. Η διαδικασία απαιτεί µόλις λίγα λεπτά. Περιµένουµε την
ανταπόκριση των φοιτητών µας!
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Β Ρ ΑΒ Ε Υ Σ ΕΙ Σ ΜΕ ΛΩ Ν Μ ΑΣ Σ ΤΗ Ν ΑΚ Α∆ Η Μ Ι Α ΑΘ Η Ν Ω Ν
Στις καθιερωµένες βραβεύσεις που απονείµει η Ακαδηµία Αθηνών στο τέλος κάθε
έτους, το Πανεπιστήµιό µας είχε και εφέτος διπλή παρουσία. Συγκεκριµένα, στην
Πανηγυρική Συνεδρία της 21ης ∆εκεµβρίου 2017, απονεµήθηκαν:
•

Βραβείο «Νικολάου Κ. Αρτεµιάδη», αθλοθετούµενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν.
Αρτεµιάδη, για πρωτότυπη µαθηµατική εργασία σε τοµείς της Μαθηµατικής
Ανάλυσης, στον Καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών Μιχαήλ Βραχάτη για την
εργασία του Generalization of the Bolzano theorem for simplices [Topology and its
Applications 202 (2016) 40-46]. Συγχαίρουµε τον συνάδελφο Καθηγητή για την
ιδιαίτερη αυτή διάκριση!

•

Το ένα από δύο βραβεία «∆ηµητρίου Ν. Λαµπαδαρίου» στον απόφοιτο του
Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου µας κ. Γρηγόριο Μπαλλά. Το
συγκεκριµένο βραβείο απονέµεται στους ικανότερους, στο µάθηµα της Γεωδαισίας,
αποφοίτους Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ηµεδαπής, ακαδηµαϊκού έτους
2015-2016. Συγχαίρουµε τον κ. Μπαλλά για τη σηµαντική αυτή διάκριση, καθώς και
τον Καθηγητή του µαθήµατος, κ. Ευστάθιο Στείρο, για την συµβολή του στην
εκπαίδευση των φοιτητών µας.

Π ΑΝ Ε Π Ι Σ ΤΗΜΙΟ ΠΑΤ Ρ Ω Ν – ΠΡΟ ΓΡ ΑΜΜ Α E R AS M U S+
∆υναµική ήταν η παρουσία του Ιδρύµατός µας στους επετειακούς εορτασµούς για τα
«30 χρόνια του Προγράµµατος Erasmus», αλλά και η ευρύτερη συµµετοχή µας στο
διαρκώς αναπτυσσόµενο ευρωπαϊκό αυτό Πρόγραµµα:
•

∆ύο Καθηγητές του Πανεπιστηµίου µας ήταν προσκεκληµένοι οµιλητές στην
πανηγυρική εκδήλωση της ΕΜ/ΙΚΥ, που πραγµατοποιήθηκε στις 15/12/2017 στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε σύνολο 11 οµιλητών που εκπροσωπούσαν όλες
δράσεις του Προγράµµατος και όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης: ο κ. Αθ.
Τριανταφύλλου (Τµ. Πολιτικών Μηχανικών) και ο κ. Ν. Παλληκαράκης (Τµ.
Ιατρικής), οι οποίοι παρουσίασαν το Erasmus+ Joint Master Degree στην
Αντισεισµική Μηχανική ο πρώτος, και τη µακρόχρονη εµπειρία του στα θέµατα
της κινητικότητας µέσω των ευρωπαϊκών προγραµµάτων (Socrates, LLP,
Erasmus) ο δεύτερος. Περισσότερα εδώ.

•

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως Ακαδηµαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων, Καθηγητής Ν.
Καραµάνος, συµµετείχε ως εθνικός εκπρόσωπος µετά από πρόταση της ΕΜ/ΙΚΥ,
στην πανηγυρική εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις Βρυξέλες στις 30/11/2017, σηµατοδοτώντας την κορύφωση των
επετειακών εκδηλώσεων: https://app.wetipp.com/erasmusplusgeneration/wall/.

•

Το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου κλήθηκε να παρουσιάσει την
πλατφόρµα ηλεκτρονικής διαχείρισης Erasmus+ στην ετήσια κεντρική τεχνική
ηµερίδα που διοργανώνει η ΕΜ/ΙΚΥ, ως καλή πρακτική, που σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε από το εν λόγω Τµήµα τα τελευταία τρία χρόνια
(https://erasmus.upatras.gr/credits).
Η
ψηφιακή
αυτή
πραγµατικότητα
διαµόρφωσε έναν νέο τρόπο διαχείρισης των δράσεων του Erasmus+,
συνδέοντας συµµετέχοντες, υπηρεσίες και Τµήµατα, µειώνοντας ευέλικτα τον
χρόνο, και αυξάνοντας τη συµµετοχή και τη διαφάνεια. Η Ηµερίδα
πραγµατοποιήθηκε στις 6/10/2017 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

•

Για 2η συνεχή χρονιά το Πρόγραµµα Erasmus+ / Κλασική Κινητικότητα (ΚΑ 103)
παρουσίασε 100% απορρόφηση των κονδυλίων του, ενώ την τελευταία εξαετία
παρουσιάζει σταδιακή αύξηση στην εξερχόµενη κινητικότητα η οποία, παρά τη
δυσκολία χρηµατοδότησης που παρουσιάστηκε κατά το προηγούµενο
ακαδηµαϊκό έτος, άγγιξε το ποσοστό 71%.
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Θα θέλαµε να συγχαρούµε, την Επιτροπή Erasmus+ που λειτουργεί υπό την
Προεδρία του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδηµαϊκών & ∆ιεθνών Θεµάτων, καθώς
και το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων για τις προσπάθειες που καταβάλλουν καθηµερινά
και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν για την υποστήριξη των δράσεων
διεθνοποίησης του Ιδρύµατός µας.
Τ Α Ν Ε Α ΤΗ Σ ΧΟ ΡΩ∆Ι ΑΣ
Για ακόµα µια φορά συµµετείχε η Χορωδία του Πανεπιστηµίου µας στο
Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Θεραπευτικού Παιδαγωγικού Κέντρου «Η Μέριµνα»
που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 16/12/2017, στον «Έσπερο». Η Χορωδία
τραγούδησε επίκαιρα κάλαντα και τραγούδια, υπό τη διεύθυνση της Λίνας Γερονίκου,
ενώ στο πιάνο συνόδευσε η Ελένη Παπαπροκοπίου. Η παρουσίαση έκλεισε µε τις
ευχές του προέδρου της χορωδίας καθηγητή Βασίλη Στυλιανάκη.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Ολοκληρώνονται τα χριστουγεννιάτικα κοντσέρτα της πόλης µας που φιλοξενήθηκαν
στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, µε τη συναυλία των µουσικών συνόλων του
Μουσικού Σχολείου Πατρών που θα πραγµατοποιηθεί απόψε, 22/12/2017, ώρα 8.00
µ.µ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
Με αυτό το ∆ελτίο Τύπου, σας αποχαιρετούµε για τις διακοπές. Θα επανέλθουµε,
µε πλήρη ενηµέρωση, στις 12 Ιανουαρίου 2018.
Ευχόµαστε σε όλα τα µέλη της Πανεπιστηµιακής κοινότητας
και τους συµπολίτες µας
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
µε υγεία και αισιοδοξία!
∆ηµιουργικό και ελπιδοφόρο το Νέο Έτος!

Πάτρα, 22 ∆εκεµβρίου 2017
Από την Πρυτανεία  Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστηµίου Πατρών
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