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∆ελτίο Τύπου #19
Πρυτανείας Πανεπιστηµίου Πατρών
Υ ΠΟ ∆ΟΧ Η ΦΟΙ ΤΗ ΤΩ Ν E R AS M U S
Με µια φιλόξενη και «ζωντανή» γιορτή το Γραφείο ∆ιεθνών Σχέσεων και η Επιτροπή
Erasmus+ υποδέχθηκαν την Παρασκευή 27/2, τους εισερχόµενους φοιτητές που
φιλοξενούνται στο Πανεπιστήµιό µας µε το πρόγραµµα Erasmus+ το τρέχον εξάµηνο.
Συνολικά, την περίοδο αυτή εκπαιδεύονται στο Ίδρυµά µας πενήντα επτά (57) φοιτητές,
προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί, προερχόµενοι από 19 χώρες της Ευρώπης. Μεγαλύτερη
εισερχόµενη κινητικότητα εµφανίζουν τα Τµήµατα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Φιλολογίας,
Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Φαρµακευτικής, ενώ ακολουθούν τα
Τµήµατα: Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων, ΠΤ∆Ε, Αρχιτεκτόνων, Βιολογίας,
Οικονοµικών Επιστηµών Μαθηµατικών, Ιατρικής, Γεωλογίας και ΤΕΕΑΠΗ. Η υποδοχή των
ξένων φοιτητών έγινε στο πανεπιστηµιακό εστιατόριο «Πάρκο της Ειρήνης» και στο ζεστό
κλίµα της εκδήλωσης συνέβαλαν οι φοιτητές και οι ηχολήπτες του Ρ/Σ του Πανεπιστηµίου
µε τη µουσική τους παρέµβαση, αλλά και ο σύλλογος φοιτητών Erasmus ESN (Erasmus
Student Network) UOPA, ο οποίος και ανέλαβε να εγκλιµατίσει τους νέους µας
φιλοξενούµενους στο Πανεπιστήµιο αλλά και στην πόλη της Πάτρας.
∆Ι ΕΘ ΝΗ Σ Σ Υ ΝΕ ΡΓΑΣ Ι Α ΤΟ Υ ΤΜ ΗΜ ΑΤΟ Σ ΜΗ Χ ΑΝ Ο ΛΟ ΓΩ Ν
& ΑΕ Ρ Ο Ν ΑΥ Π Η Γ ΩΝ ΜΗ Χ ΑΝ Ι ΚΩ Ν
Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του Τµήµατος Μηχανολόγων και
Αεροναυπηγών Μηχανικών, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, της δηµιουργίας συνεργειών
και της κινητικότητας στον χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, υπέγραψε Μνηµόνιο
Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) µε το Technische Universität Dresden, και
συγκεκριµένα µε το Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology. Το MoU
έχει σκοπό να προάγει:
1. Την κινητικότητα προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών, µε σκοπό την έρευνα
και την εκπαίδευση,
2. Την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών έργων και µαθηµάτων µε ανταλλαγή φοιτητών σε
µεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο,
3. Την ανταλλαγή ερευνητών µε σκοπό: α) τη διεξαγωγή κοινών συνεδρίων, σεµιναρίων
και Εξειδικευµένων Σχολείων, και β) την πραγµατοποίηση επισκέψεων και κοινών
ερευνητικών συναντήσεων,
4. Την κοινή προσπάθεια για διεξαγωγή επιστηµονικών εκδηλώσεων,
5. Την κοινή προετοιµασία δηµοσιεύσεων σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
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4 ος Π ΑΝ Ε Λ Λ Α∆ Ι Κ Ο Σ
∆ΟΚΙΜΙΟΥ

Μ ΑΘ Η ΤΙ ΚΟ Σ

∆Ι ΑΓ Ω ΝΙ ΣΜΟ Σ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥ

Συνεχίζεται, για τέταρτη συνεχή χρονιά, ο µαθητικός ∆ιαγωνισµός Φιλοσοφικού ∆οκιµίου,
που διοργανώνεται από το Τµήµα Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, και είναι ο
µοναδικός στον χώρο της φιλοσοφίας στην Ελλάδα. Ο διαγωνισµός, που τελεί υπό την
αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και διεξάγεται σε συνεργασία µε το Κέντρο Ελληνικών
Σπουδών (ΚΕΣ Ναυπλίου) του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, πραγµατοποιείται σε δύο
φάσεις: την προκριµατική, που έχει ήδη γίνει από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015 κατά
τόπους σε πανελλαδικό επίπεδο, και την τελική, που διεξάγεται εντός του Πανεπιστηµίου
µας. Οι εκάστοτε πρωτεύσαντες στον διαγωνισµό βραβεύονται µε βιβλία που χορηγεί το
Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (ΚΕΣ Ναυπλίου) του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ. Επιπλέον,
µεταξύ των βραβευθέντων επιλέγονται και οι δύο µαθητές που εκπροσωπούν την Ελλάδα
στην ετήσια ∆ιεθνή Ολυµπιάδα Φιλοσοφίας (∆ΟΦ). Ο διαγωνισµός έχει ήδη παγιωθεί ως
ένας θεσµός ιδιαίτερου κύρους, όπως προκύπτει και από την διαρκώς αυξανόµενη ανά έτος
συµµετοχή µαθητών. Το θέµα του φετινού διαγωνισµού, που απευθύνεται σε µαθητές του
Λυκείου όλων των κατευθύνσεων, είναι «Φιλοσοφία και Τέχνη». Η τελική φάση του
διαγωνισµού και η απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιηθούν στο Πανεπιστήµιο
Πατρών στις 13 και 14 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τµήµατος
Φιλοσοφίας http://www.philosophy.upatras.gr/
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Συνεχίστηκαν, και αυτή την εβδοµάδα, οι επισκέψεις µελών της Πρυτανικής Αρχής προς τις
Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων. Οι επισκέψεις αυτές, που εγκαινιάστηκαν από την
παρούσα Πρυτανεία, έχουν στόχο την επιτόπου αλληλοενηµέρωση, την άµεση επικοινωνία,
αλλά και την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των πολυεπίπεδων
ζητηµάτων που απασχολούν τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου µας.

Πάτρα, 27 Φεβρουαρίου 2015
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών
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