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Δελτίο Τύπου 27 / 2017-2018
Πρυτανείας Πανεπιστημίου Πατρών
5 η ΕΚΘ ΕΣ Η ΜΕ Τ ΑΦΟ Ρ ΑΣ ΤΕ Χ Ν Ο Γ ΝΩ ΣΙ ΑΣ - P ATR AS I Q
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς
Τεχνογνωσίας - Patras IQ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο «Δ.
Τόφαλος» στις 27-29 Απριλίου 2018. Κατά τη διάρκειά της, 80 εκθέτες παρουσίασαν την
εξαιρετική δουλειά τους, τα αποτελέσματα της έρευνας που εκπονείται στα ακαδημαϊκά
ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και καινοτόμες επιχειρήσεις. Εκτός από τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και τα ινστιτούτα της Δ. Ελλάδας, στην έκθεση έλαβαν μέρος Πανεπιστήμια και
ΤΕΙ από όλη τη χώρα, καινοτόμες επιχειρήσεις / τεχνοβλαστοί, νεοφυείς επιχειρήσεις και
εκπρόσωποι φορέων καινοτομίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν στην φετινή
διοργάνωση τα συνεργατικά περίπτερα (ερευνητικά εργαστήρια και νεοφυείς
επιχειρήσεις), όπου προβλήθηκαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους για την
υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέλευση των επισκεπτών, που
ξεπέρασαν τις 5.500, κατέδειξε πως η κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος έχουν
αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα στις εκδηλώσεις συμμετείχαν
διακεκριμένοι επιστήμονες, σημαντικοί συντελεστές υποστήριξης της καινοτόμας
επιχειρηματικότητας και εκπρόσωποι της πολιτείας. Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε ο
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκος Παππάς,
ενώ στις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι γενικοί γραμματείς Τηλεπικοινωνιών-Ταχυδρομείων
Β. Μαγκλάρας και Βιομηχανίας Ευ. Ζαφείρης, τα μέλη και ο Προέδρος του Εθνικού
Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), ο Πρόεδρος της Σλοβακικής Ακαδημίας
Επιστημών Καθ. Pavol Šajgalík, η Πρέσβειρα της Σλοβακίας κ. Iveta Hricova, η κ. Karina
Sotnik -Director, Business Incubation and Accelerator Programs του οργανισμού City
Science Center της Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, κ.ά. Την ευθύνη της οργάνωσης είχε το
Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Αν. Πρυτάνεως
Καθηγητής Δ.Πολύζος, συνεπικουρούμενος από επιτροπή στελεχών από όλους τους
φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση, με τη συγκινητική βοήθεια 100
εθελοντών-φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Αναλυτικά:
https://www.patrasiq.gr/
Η Λ Ε Κ ΤΡΟ ΝΙ Κ Η Σ ΥΜ ΠΛ Η Ρ ΩΣ Η Ε ΡΩ ΤΗ Μ ΑΤΟ ΛΟ ΓΙ ΩΝ ΑΠ Ο ΤΟ ΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από όλους τους φοιτητές, για όλα τα
Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται και στα 24 Τμήματα του Ιδρύματός μας,
ξεκίνησε τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018.
Υπενθυμίζουμε ότι η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους ίδιους
τους φοιτητές του Ιδρύματός μας, όλων των μαθημάτων του Πανεπιστημίου μας, έχει
στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής
ελεύθερου κειμένου. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το
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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 τέτοιο τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ανωνυμία τους. Η διαδικασία απαιτεί μόλις λίγα λεπτά.
Περιμένουμε τους φοιτητές μας να ανταποκριθούν και να μας καταθέσουν τις απόψεις
τους!
7 ος Π ΑΝ Ε Λ Λ ΑΔ Ι ΚΟ Σ Μ ΑΘ Η ΤΙ ΚΟ Σ ΔΙ ΑΓ Ω Ν Ι ΣΜΟ Σ
ΦΙ Λ Ο ΣΟ ΦΙ ΚΟ Υ ΔΟ Κ Ι ΜΙ Ο Υ – Π ΡΟ Κ ΡΙ Μ ΑΤΙ Κ Η Φ ΑΣ Η
Την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Απριλίου 2018 διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο
Πατρών η τελική φάση του 7ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού
Δοκιμίου που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το
Τμήμα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου, την έγκριση του ΥΠΠΕΘ, με την
υποστήριξη του ΚΕΣ του Ηarvard και της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Στην τελική
φάση προκρίθηκαν 12 μαθήτριες και 3 μαθητές, ενώ στην προκριματική φάση
συμμετείχαν πάνω από 500 μαθητές και περισσότερα από 100 σχολεία σε 23 νομούς
της χώρας. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Οι νικητές
του διαγωνισμού θα εκπροσωπήσουν Ελλάδα στη Διεθνή Ολυμπιάδα Φιλοσοφίας 2018
που θα φιλοξενηθεί στο Μαυροβούνιο. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:
https://contest.philosophy-upatras.gr/index.php/announces/
ΑΚ ΑΔΗΜ ΑΪ ΚΟ ΗΜΕΡΟ ΛΟΓΙΟ ΕΠΟΜ ΕΝΟΥ ΕΤΟ ΥΣ
Στην υπ’ αριθ. 134/20.4.2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το ημερολόγιο του
επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2018-19:
Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2018:

27.8.2018 – 21.9.2018

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:

1.10.2018

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:

11.1.2019

Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου:

22.1.2019 - 8.2.2019

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:

18.2.2019

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:

31.5.2019

Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου:

10.6.2019 - 28.6.2019

Ρ ΑΔ Ι Ο ΦΩ ΝΙ ΚΟ Σ ΣΤ ΑΘ Μ Ο Σ ΤΟ Υ Π ΑΝ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΙ Ο Υ
Ο Ρ/Σ του Πανεπιστημίου μας UPFM και αυτή τη χρονιά κάλυψε ζωντανά την έκθεση
Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ και, για πρώτη φορά, εφέτος οι
ζωντανές μεταδόσεις του Patras IQ 2018 από το «Δ. Τόφαλος» έγιναν σε συνεργασία με
το webradio.eap.gr, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Οι μουσικοί παραγωγοί του UPFM παρουσίασαν σε ζωντανές μεταδόσεις τη δουλειά
περισσοτέρων από 55 εκθετών και συνομίλησαν, πάντα ζωντανά, με όλους τους
θεσμικούς ετέρους της διοργάνωσης της έκθεσης.
Την ερχόμενη Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όπως κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα, στις 6.00 το
απόγευμα ακριβώς, θα μεταδοθούν παραμύθια και ιστορίες για τους μικρούς και
μεγάλους φίλους του UPFM. Την πρώτη ώρα οι αφηγήσεις πραγματοποιούνται από την
κ. Άρτεμιδα Θεολόγη, ενώ τη δεύτερη ώρα από μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών
Σχολείων της Πάτρας. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο UPFM εκπέμπει διαδικτυακά
(http://upfm.upatras.gr/) αλλά και στα ερτζιανά (συχνότητα 90.4MHz).
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 2018
Σας υπενθυμίζουμε ότι ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου Πατρών
έχουν ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη, στο κέντρο της
πόλης μας αλλά και στις εγκαταστάσεις του Αγρινίου. Τις ημέρες αυτές (3-6 Μαΐου 2018)
διεξάγεται το ετήσιο φεστιβάλ των Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών Πανεπιστημίου
Πατρών (ΠΟΦΠΠ), σε επιλεγμένους χώρους της πόλης (ΑΣΤΟ-Βαλτετσίου 3, στον
Μόλο, στην πλ. Β. Όλγας), όπου, μέσα από πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα,
αναδεικνύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε ομάδας. Για αυτούς που δεν θα
μπορέσουν να παρευρεθούν, υπάρχει ταυτόχρονη ραδιοφωνική κάλυψη στον δικτυακό
τόπο: www.radiopofpp.blogspot.gr. Αναζητείστε το αναλυτικό πρόγραμμα των
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου εδώ: http://www.upatras.gr/el/node/7536.
Τ Α Ν Ε Α ΤΟ Υ Π ΑΝ Ε ΠΙ Σ ΤΗΜΙ ΑΚ Ο Υ ΓΥ ΜΝ ΑΣ ΤΗ Ρ Ι Ο Υ
9η Ποδηλατική βόλτα
Την Κυριακή, 6 Μαΐου 2018, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο οργανώνει για άλλη μια
χρονιά την καθιερωμένη πλέον Ποδηλατική Βόλτα με τίτλο «Πάμε με Ποδήλατο», με τη
στήριξη του Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους, τόσο για
ενήλικες όσο και για παιδιά που θα συνοδεύονται. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 12.00 το
μεσημέρι εμπρός από το κτίριο της Πρυτανείας και με τερματισμό στην πλατεία Γεωργίου
Α’ στην Πάτρα. Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν από τις 10.00 π.μ. της ίδιας ημέρας
στο χώρο της εκκίνησης (κτίριο Πρυτανείας). Για όσες και όσους δεν διαθέτουν
ποδήλατα, το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα παραχωρήσει έναν μικρό αριθμό
ποδηλάτων που έχει προς δανεισμό. Η ποδηλατική βόλτα υποστηρίζεται από το Δήμο
Πατρέων - Εθελοντική ομάδα «Ε», τον Ερυθρό Σταυρό, την Τροχαία Πατρών, τον
Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών, την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου και
από τα ΜΜΕ της περιοχής μας.
Εκπλήξεις περιμένουν τους συμμετέχοντες στην εκκίνηση κατά τη διαδικασία των
εγγραφών αλλά και στον τερματισμό! Πάρτε λοιπόν το ποδήλατό σας, το καπέλο σας,
νεράκι και αρκετή ποδηλατική όρεξη και έτοιμοι για «πεταλιές» από την
Πανεπιστημιούπολη στην Πάτρα! Αναλυτικές πληροφορίες στο τηλ.: 2610997755
1ο Usport Faculty Tennis Tour 2018
Η νέα αυτή διοργάνωση του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον συμμετοχής και οι εγγραφές παρατάθηκαν έως και την Κυριακή, 6 Μαΐου
2018. Αιτήσεις συμμετοχής στο τουρνουά γίνονται δεκτές στο e-mail του Γγυμναστηρίου
usport@upatras.gr με την ένδειξη «1ο Usport Faculty Tennis Tour 2018»,
αναγράφοντας ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπενθυμίζουμε ότι
η διοργάνωση, που απευθύνεται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ,
φοιτητές, διοικητικό και λοιπό προσωπικό), θα διεξαχθεί στα καινούργια γήπεδα
αντισφαίρισης της Πανεπιστημιούπολης. Από τις 7 Μαΐου 2018 θα σχηματιστεί ο
πίνακας αγώνων και το ωρολόγιο πρόγραμμα, ενώ η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί
στην 13η Ημέρα Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018.
Αναλυτικές πληροφορίες για το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και τα προγράμματα που
προσφέρει, στο http://gym.upatras.gr/, email: usport@upatras.gr.

Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο!

Πάτρα, 4 Μαΐου 2018
Από την Πρυτανεία  Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
& Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

[3]

