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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 7 / 2019-2020
Erasmus+ ΚΑ1 / Κινητικότητα Προσωπικού για Επιμόρφωση Προκήρυξη
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ παρέχεται η δυνατότητα
χρηματοδοτούμενης κινητικότητας στο διοικητικό και διδακτικό προσωπικό του
Πανεπιστημίου Πατρών για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια/φορείς της Ευρώπης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση και τη
διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.upatras.gr/el/staff_training
Οι
αιτήσεις
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
μέσω
της
Πλατφόρμας
Erasmus+:
https://erasmus.upatras.gr/user/login
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13/11/2019
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων,
τηλ.: 2610-996610, email: llp.outgoing@upatras.gr
Το TEDxPatras επιστρέφει για 5η συνεχή χρονιά το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019 στο
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών
Το 5ο κατά σειρά TEDxPatras επιστρέφει και αυτή τη φορά πιο διευρυμένο στο Συνεδριακό
και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019. Η
διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός στην πόλη της Πάτρας έρχεται με ανατρεπτικές ιδέες,
συγκινητικές αφηγήσεις και αληθινές ιστορίες χαρίζοντας μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους
τους συμμετέχοντες.
Περισσότεροι από 15 ομιλητές, 4 performances και μοναδικά workshops οργανωμένα από
45 και πλέον εθελοντές συνθέτουν την εκδήλωση. Το κεντρικό θέμα του φετινού TEDxPatras
είναι η «Αβεβαιότητα/Uncertainty». Το TEDxPatras 2019 προσκαλεί ομιλητές να
μοιραστούν με το κοινό τις δικές τους ξεχωριστές ιστορίες σχετικά με την πορεία που
χαράζουμε σε συνθήκες αβεβαιότητας, το θάρρος που χρειάζεται να επιδείξουμε, τις
προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, τις ευθύνες που απαιτείται να αναλάβουμε
και τον τρόπο που μπορούμε να οραματιστούμε το μέλλον.
Στη σκηνή του TEDxPatras θα παρευρεθούν και φέτος σπουδαίοι ομιλητές μεταφέροντας
ιδέες και οράματα για να εμπνεύσουν, να προβληματίσουν και να μας βοηθήσουν να
προσεγγίσουμε την έννοια της δικής μας «αβεβαιότητας». Η εκδήλωση θα είναι ξανά μία
ολοήμερη εμπειρία για όσους την παρακολουθήσουν, θα περιέχει «ιδέες που αξίζει να
διαδοθούν» και παράπλευρες εκδηλώσεις (εργαστήρια, διαδραστικά, εκθέματα,
γαστρονομικές και άλλες εμπειρίες κ.λπ.). Η κράτηση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει στον
σύνδεσμο εδώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Διεθνές Συνέδριο «Οι παιδαγωγικές ιδέες του Janusz Korczak»
Το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής & η UNICEF σε συνεργασία και με την Παιδαγωγική Ομάδα "Το Σκασιαρχείο" και
την Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα "ΠΑιΘέΑ" διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα τις
παιδαγωγικές ιδέες, αρχές και προτάσεις του Πολωνοεβραίου γιατρού, συγγραφέα και
παιδαγωγού Janusz Korczak. Η οπτική του Janusz Korczak ώθησε τη συζήτηση και τη
διεκδίκηση για τα δικαιώματα του παιδιού σε ένα ουσιαστικότερο επίπεδο από αυτό που
χαρακτήριζε την εποχή που έζησε, το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το συνέδριο θα
πραγματοποιηθεί από 24 έως 25 Οκτωβρίου 2019 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου Πατρών. Περισσότερες πληροφορίες:
https://languliterlab.gr/index.php/el/anakoinoseis/item/60-korczak-2019-gr
Διεθνές Συνέδριο «PHAROS CONFERENCE 2020»
Το Διεθνές Συνέδριο «PHAROS CONFERENCE 2020 – The multi-messenger physics and
astrophysics of neutron stars» θα διεξαχθεί στην Πάτρα από 30 Μαρτίου έως 20 Απριλίου
2020 και το οποίο θα καλύψει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων σχετικών με το φυσική και την
αστροφυσική των αστέρων νετρονίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο
και πρόσβαση στις φόρμες υποβολής εισηγήσεων και εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα
του συνεδρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://indico.cern.ch/e/pharos2020.
Ημερίδα με θέμα: «Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η PatrasIQ και το Γραφείο
Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνουν στις 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα
18:00 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου ημερίδα με τίτλο:
«Νεανική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». Στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση
των νέων επιστημόνων για το πως θα μπορέσουν να υλοποίησουν την επιχειρηματική τους
ιδέα.
Ημερίδα με θέμα: «Μικροπλαστικά σε νερά και απόβλητα»
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργανώνουν ημερίδα με
θέμα: «Μικροπλαστικά σε νερά και απόβλητα», η οποία θα πραγματοποιηθεί, την
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 – 20.00 στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο
Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημερίδας:
https://library.upatras.gr/event/microplastics
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Διημερίδα Γνωριμίας με τις ΠΟΦΠΠ
Οι Πολιτιστικές Ομάδες Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΟΦΠΠ) δημιουργήθηκαν από
φοιτητές του Ιδρύματος πριν από περίπου 37 χρόνια και λειτουργούν με τη στήριξη του
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ιδρύματος Τοπάλη. Στόχος των ΠΟΦΠΠ είναι η ανάδειξη του
πολιτισμού και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν από όλους. Φέτος, για μία ακόμη χρονιά,
διοργανώθηκε στις 12 & 13.10.19 διήμερο γνωριμίας με τις ΠΟΦΠΠ του Πανεπιστημίου
Πατρών, τις δράσεις και τις ομάδες της. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
πολιτιστικές Ομάδες φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών μπορείτε να αναζητήσετε στο:
https://www.facebook.com/pofpp/

Κινηματογραφικές προβολές
Η Κινηματογραφική Ομάδα της Φοιτητικής Εστίας συνεχίζει τις ημέρες αυτές, 18-20
Οκτωβρίου 2019, τις βραδινές προβολές στον χώρο της. Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό
πρόγραμμα των προβολών στο: http://www.provoles.net/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
• Περιοδικό Πανεπιστημίου Πατρών «@UP»
Κυκλοφόρησε η κεντρική μηνιαία έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών «@UP» τεύχος
Οκτωβρίου, όπως πάντα με πλούσια ύλη. Αναζητείστε το ψηφιακά στην κεντρική ιστοσελίδα
του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el/up), αλλά και σε έντυπη μορφή, στο Πανεπιστήμιο
και σε επιλεγμένα σημεία της πόλης.
• Ανα-ΜΕΤ-άδοση τεύχος 18
Από το «Μουσείο Επιστημών & Τεχνολογίας» (ΜΕΤ) κυκλοφόρησε το τεύχος 18
(Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2019) του Ενημερωτικού Δελτίου «Ανα-ΜΕΤ-άδοση», όπου
παρουσιάζονται οι δράσεις του ΜΕΤ. Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ
• InfoNews τεύχος 9/2019
Από το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Higher Education
Policy Network - HEPNet) που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και
Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα, κυκλοφόρησε το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο InfoNews,
τεύχος Σεπτεμβρίου 2019 για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Το
τεύχος είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://hepnet.upatras.gr/index.php/el/infonews/infonews-2019
Πάτρα, 18 Οκτωβρίου2019
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων,
Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

