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Δελτίο Τύπου 14 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
ΑΝ ΑΛ ΗΨΗ Κ ΑΘ ΗΚΟ ΝΤΩ Ν
Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018, η κ. Αντιγόνη Βάκρου,
υπάλληλος ΙΔΑΧ, Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, αναλαμβάνει καθήκοντα
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων.
ΑΝ ΑΓΟ ΡΕΥ ΣΗ ΕΠΙΤΙ ΜΟ Υ ΔΙ ΔΑΚΤΟ Ρ Α
Ο Καθηγητής Ιατρικής, Δημήτριος Μιχαηλίδης, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας
της Σχολής Επιστημών Υγείας, μετά από πρόταση του Τμήματος Ιατρικής, την
Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ., στην Αίθουσα Τελετών. Το
γνωστικό αντικείμενο του τιμώμενου είναι η πρόληψη των αγγειακών νόσων και τα
λιπίδια, ενώ το ερευνητικό του έργο είναι εστιασμένο στα λιπίδια και τη θρόμβωση. Το
έργο και την προσωπικότητά του θα παρουσιάσει ο Καθηγητής Παθολογίας Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής Θεόδωρος Αλεξανδρίδης, ενώ θα
ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα από τον Κοσμήτορα
της Σχολής, Καθηγητή Δ. Καρδαμάκη και η περιένδυσή του από την Πρύτανι,
Καθηγήτρια Β. Κυριαζοπούλου. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με
την ομιλία του τιμώμενου, με θέμα: «An example of collaborative research with
Greece- what can we learn from that?». Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης και
το
βιογραφικό
του
τιμώμενου
έχουν
αναρτηθεί
στο:
http://www.upatras.gr/el/node/7344
ΙΣΤΟ ΤΟ ΠΟΣ ΑΠΟ ΦΟΙ ΤΩ Ν
Ο ιστότοπος αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην διατήρηση στενών
σχέσεων μεταξύ του Ιδρύματος και όσων ολοκληρώνουν τις σπουδές τους. Στον
ιστότοπο οι απόφοιτοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα του Πανεπιστημίου,
για τρόπους συνέχισης της σχέσης τους με το Πανεπιστήμιου όπως τα μεταπτυχιακά
προγράμματα, οι διδακτορικές σπουδές και τα μεταδιδακτορικά. Επιπλέον, με το
κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών που λειτουργεί στον ίδιο
ιστότοπο, οι απόφοιτοι μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους, να αναρτήσουν το
βιογραφικό τους και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες με όσα θετικά
αυτό συνεπάγεται για την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του Ιδρύματος και των
αποφοίτων του. Κατά την πρώτη εγγραφή (login) στο κοινωνικό δίκτυο αποφοίτων
δημιουργείται αυτόματα μία ιστοσελίδα με το προφίλ του χρήστη, το οποίο ο ίδιος
μπορεί να διατηρεί και να ενημερώνει. Πρόσβαση στο δίκτυο αποφοίτων μπορούν να
έχουν όλοι οι απόφοιτοι (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών)
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χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (UPnet ID) που είχαν ως φοιτητές.
Πλέον, η υπηρεσία του κοινωνικού δικτύου όπως και η υπηρεσία ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) που είχαν ως φοιτητές δεν διακόπτεται και μπορούν να
χρησιμοποιούν το δίκτυο αποφοίτων και το email τους για πάντα! Ο ιστότοπος
αποφοίτων λειτουργεί στη διεύθυνση: https://alumni.upatras.gr/

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Ε Ρ Ω Τ Η Μ ΑΤ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ
Μ Α Θ Η Μ ΑΤ Ω Ν
Η ηλεκτρονική συμπλήρωση ων ερωτηματολογίων από όλους τους φοιτητές, για όλα
τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται και στα 24 Τμήματα του Ιδρύματός
μας, που ξεκίνησε την Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017, ολοκληρώνεται την Κυριακή, 21
Ιανουαρίου 2018. Υπενθυμίζουμε ότι η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής
αξιολόγησης, από τους ίδιους φοιτητές, όλων των μαθημάτων του Πανεπιστημίου
μας, εφαρμόζεται για πρώτη φορά, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου,
ενώ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής ελεύθερου κειμένου. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να
συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο για τα μαθήματα που έχουν δηλώσει,
θα πρέπει να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο πληροφοριακό
σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. (https://ps.modip.upatras.gr), 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!

Ε Κ Θ Ε Σ Η Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η Σ Ο Μ ΑΔ Α Σ Π Ο Φ Π Π
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών φιλοξενεί την
έκθεση φωτογραφικών έργων του Φωτογραφικού Τμήματος των Πολιτιστικών
Ομάδων Φοιτητών του Πανεπιστημίου μας. Η έκθεση περιλαμβάνει διαθεματικά
φωτογραφικά έργα των μελών του Φωτογραφικού Τμήματος και, πέρα από την
παρουσίαση της δημιουργικής δράσης του, έχει ως στόχο να υποστηρίξει την
αλληλεπίδραση των μελών του με τους επισκέπτες. Η επίσκεψη, η θέαση και η
εποικοδομητική κριτική θα είναι ένα σημαντικό παράγωγο για τα μέλη της Ομάδας και
καταλύτης προόδου και εξέλιξης. Η έκθεση λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες:
8.00 – 21.00. Σας περιμένουμε!

Πάτρα, 19 Ιανουαρίου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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