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Δελτίο Τύπου 18 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
5 η ΕΚΘ ΕΣΗ ΜΕ ΤΑΦΟ Ρ ΑΣ ΤΕΧ ΝΟΓΝΩΣΙ ΑΣ - P ATR AS IQ 2018
Η 5η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας - Patras Innovation Quest (Patras IQ), που
συνδιοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Επιμελητήριο Αχαΐας, την
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29
Απριλίου 2018 στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας. Η διαδικασία
δέσμευσης περιπτέρων έχει ήδη ξεκινήσει και ακολουθείται η λογική της δέσμευσης
κατά προτεραιότητα (first come, first served). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
δηλώσουν εγγράφως, αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου συμμετοχής, την
απόφασή τους να συμμετάσχουν στην έκθεση, δηλώνοντας ταυτόχρονα και τις
ανάγκες τους σε τετραγωνικά μέτρα, εξοπλισμό κ.λπ. Για την αρτιότερη οργάνωση
της έκθεσης, παρακαλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας το αργότερο έως στις
16/4/2018, υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.patrasiq.gr.
Για εγγραφές έως 16/3/2018 εφαρμόζεται εκπτωτική τιμολογιακή πολιτική για όλες τις
συμμετοχές με εκθεσιακό ή συνεργατικό περίπτερο. Οι συμμετοχές με πόστερ
ανακοινώσεων είναι δωρεάν. Αναλυτικές πληροφορίες για τον κανονισμό
συμμετοχής παρέχονται στον δικτυακό τόπο: http://www.patrasiq.gr/temp.php. Με
χαρά αναμένουμε τη συμμετοχή σας!
Ο ΘΕΣΜ ΟΣ ΤΟΥ «ΑΚΡΟΑΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΩΝ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΩΝ»

Σας υπενθυμίζουμε ότι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018, λήγει η υποβολή αιτήσεων
για όσους συμπολίτες μας ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν μαθήματα στο
Πανεπιστήμιο Πατρών το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, στο
πλαίσιο του ιδιαίτερα πετυχημένου θεσμού του «Ακροατή Πανεπιστημιακών
Μαθημάτων». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:
http://www.upnet.gr/auditioner-application/. Τον συντονισμό της δράσης έχει η
Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610.996649 και
2610.969046), ενώ περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο:
https://www.upatras.gr/el/node/6357.
ΕΝΗΜ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙ Α ΤΟ ER ASM US+
Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου διοργάνωσε ανοικτή ενημερωτική
εκδήλωση για τα θέματα της φοιτητικής κινητικότητας του προγράμματος Erasmus+,
την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο. Η εκδήλωση,
που απευθυνόταν και στα Τμήματα του Αγρινίου μέσω τηλεδιάσκεψης, προσέλκυσε
μεγάλο αριθμό φοιτητών όλων των επιπέδων, ενώ παρευρέθησαν μέλη ΔΕΠ /
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Συντονιστές Erasmus και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση, όπου τέθηκε πλήθος
εμπεριστατωμένων ερωτήσεων. Προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν
πρόσβαση στην ενημέρωση ανά πάσα στιγμή, η εκδήλωση έχει αναρτηθεί στον
διαδικτυακό σταθμό του Πανεπιστημίου UPWebTV (https://uptv.upatras.gr/).
Υπενθυμίζουμε ότι την περίοδο αυτή προετοιμάζονται οι αιτήσεις του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους για σπουδές στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+
και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων (φοιτητών
/ συντονιστών / υπαλλήλων), για να δεχτεί ερωτήσεις και να βοηθήσει στην
αναζήτηση Ιδρυμάτων και την κατανόηση της διαδικασίας. Οι αιτήσεις των φοιτητών
θα υποβληθούν το διάστημα 19 Φεβρουαρίου  5 Μαρτίου 2018 ηλεκτρονικά, μέσω
της πλατφόρμας: https://erasmus.upatras.gr/. Η σχετική προκήρυξη έχει αναρτηθεί
στη διεύθυνση: https://www.upatras.gr/el/node/7432.
Η Π ΑΡΟ ΥΣΙ Α ΤΟ Υ Π ΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙΟΥ Π ΑΤΡ ΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘ ΝΕΙ Σ Κ ΑΤΑΤ ΑΞΕ Ι Σ
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της διεθνοποίησης και της
αυτογνωσίας και με επίκεντρο την Αριστεία, την ποιότητα του παρεχόμενου έργου,
την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα
οκτώ μεγαλύτερα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων (rankings). Με συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τη
Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, τα Ακαδημαϊκά
Τμήματα και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, το Πανεπιστήμιο έχει προχωρήσει σε
μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται
τόσο με ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς δείκτες και κριτήρια. Το αποτέλεσμα αυτής
της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις
οποίες κινούνται τα ελληνικά Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο
Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι,
και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διατηρεί μια σταθερά υψηλή θέση μεταξύ
των
καλύτερων
Πανεπιστημίων
διεθνώς.
Στον
δικτυακό
τόπο:
https://www.upatras.gr/el/node/7404 έχουν πλέον αναρτηθεί όλες οι σχετικές
κατατάξεις αλλά και οι «διακεκριμένες» θέσεις που έχουν καταλάβει Προγράμματα
Σπουδών και θεματικές ενότητες του Ιδρύματός μας.
Δ Ι Α Κ Ρ Ι Σ Η ΑΠ Ο Φ Ο Ι Τ Ο Υ Κ ΑΙ Ε Π Ι Τ Ι Μ Ο Υ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Α
Ο Δρ. Ευάγγελος Ελευθερίου, διπλωματούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΤΜΗΜΤ/Υ), αλλά και Επίτιμος Διδάκτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας κατόπιν προτάσεως του ΤΜΗΜΤ/Υ,
εξελέγη μέλος της National Academy of Engineering των ΗΠΑ (ως Foreign Member).
Η εκλογή αυτή, που αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή διάκριση για έναν
μηχανικό, αφορά στην αναγνώριση της συνεισφοράς του κ. Ελευθερίου στην εξέλιξη
της επιστήμης σε σημαντικούς τεχνολογικούς τομείς και είναι ιδιαίτερα τιμητική τόσο
για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών όσο και για το
Πανεπιστήμιο Πατρών. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο:
https://www.nae.edu/178117.aspx, ενώ υλικό από την αναγόρευση του κ. Ελευθερίου
σε Επίτιμο Διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Πατρών μπορείτε να αναζητήσετε στο:
http://www.ece.upatras.gr/gr/personnel/honoris-causa/144prosopiko/artmelidep/honoris-casa/1487-eleftheriou.html
Γ Ι Α Τ Η Ν Α Σ Φ ΑΛ Ε Ι Α Μ ΑΣ
Για την ασφάλεια ανθρώπων και εγκαταστάσεων στην πανεπιστημιακή κοινότητα, θα
θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα παρακάτω:
 Την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771, την οποία μπορείτε να καλείτε επί
24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο. Η τηλεφωνική
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αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση
παροχή βοήθειας.
 Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον
αριθμό τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες στην ομάδα επιφυλακής
εγκαταστάσεων (τηλέφωνο: 6978188888), επιφυλακής ηλεκτρολόγου (τηλέφ.:
6978188887), επιφυλακής υδραυλικού (τηλέφ.: 6978188886) ή στο τηλέφ.: 2610
996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων).
 Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882.
 Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες τον κ. Κ. Καρρά, στο τηλ. 2641074127 (kokarras@upatras.gr).
Σας ευχόμαστε καλή Αποκριά!

Πάτρα, 16 Φεβρουαρίου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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