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Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών 
«UPatras IQ» του Πανεπιστημίου Πατρών με την υποστήριξη των ΣΕΒ και 

ΣΕΒΠΕΔΕ  

 
Με στόχο τη διασύνδεση της βιομηχανικής παραγωγής  με την επιστημονική έρευνα, 
ξεκινά στις 15/10 η διαδικασία υποβολής προτάσεων στο πρόγραμμα βιομηχανικών 
διδακτορικών «UPatras IQ» του Πανεπιστημίου Πατρών.  
 
Το UPatras IQ αφορά τετραετή διδακτορικά προγράμματα με ισχυρό βιομηχανικό 
προσανατολισμό. Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η πρακτική σύζευξη της 
ακαδημαϊκής έρευνας με την Ελληνική βιομηχανία, και η ανάδειξη των ωφελειών τόσο 
για τους υποψήφιους διδάκτορες, όσο και για τις επιχειρήσεις και τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. O διδακτορικός τίτλος θα απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  
 
Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις - μέλη τους να αξιοποιήσουν τις 
δυνατότητες για ερευνητικές συνέργειες που προσφέρει το πρόγραμμα. Στο πλαίσιό 
του, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον υποψήφιο 
και το αντικείμενο της έρευνάς του από κοινού με το επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Καλούνται να συν-διαμορφώσουν το ερευνητικό έργο του 
υποψήφιου διδάκτορα σε βάθος 4ετίας, και να παρακολουθήσουν την εξέλιξή του στο 
διάστημα αυτό. Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής 
επιχειρήσεων και ερευνητών στο πρόγραμμα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου Πατρών (εδώ).  
 
Με μόλις το 2,3% του συνόλου των αποφοίτων με διδακτορικό τίτλο σπουδών να 
εργάζεται στη βιομηχανία, η πρωτοβουλία του UPatras IQ  είναι μια εξαιρετική ευκαιρία 
ανάδειξης της έρευνας αιχμής που παράγεται από τα Ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Η μεταφορά της στην παραγωγή έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές, αλλά και την εθνική οικονομία στο σύνολό της. Πρωτίστως, 
βελτιώνει τις προοπτικές απασχόλησης των νέων ερευνητών στη βιομηχανία, με 
αξιόλογες αμοιβές, παρέχοντάς τους επιπλέον επαγγελματικά εφόδια και δεξιότητες 
που είναι απαραίτητες και εκτός του ακαδημαϊκού εργασιακού περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, ενισχύει την ερευνητική θέση των Πανεπιστημίων και δημιουργεί πρόσθετα 
έσοδα από την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
 
Ο ΣΕΒ και ο ΣΕΒΠΕΔΕ καλούν τα μέλη τους να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν το 
πρόγραμμα βιομηχανικών διδακτορικών UPatras IQ, ευελπιστούν ότι και άλλα 
Πανεπιστήμια της χώρας θα υιοθετήσουν σύντομα αντίστοιχες πρωτοβουλίες, και 
προτρέπουν την Πολιτεία να δημιουργήσει ένα εθνικό πρόγραμμα βιομηχανικών 
διδακτορικών στο πρότυπο αυτό.  
 

https://uphd.upatras.gr/#home

