ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19
Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ.69/2609-2018, αποφάσισε τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών.
Οι υπότροφοι θα καλύψουν τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης του
Τμήματος, με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες απασχόλησης, οι οποίες θα
είναι 40 ώρες μηνιαίως, για οκτώ μήνες συνολικά στη διάρκεια του
ακαδ. έτους 2018-2019, με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €.
Ο αριθμός των απασχολούμενων υποτρόφων ορίστηκε στην αριθμ.
69/26-9-2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος αρ.329/11-9-2018. Αποφασίστηκε η χορήγηση
επτά (7) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι φοιτητές οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να
υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι οι εξής:
1. Ο υποψήφιος να είναι μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Τ.Δ.Ε.
2. Να

είναι απόφοιτος Παιδαγωγικού

Τμήματος Δημοτικής

Εκπαίδευσης
3. Να έχει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή σε όλη τη
διάρκεια το ακαδ. έτους 2018-19
4. Οι

πτυχιακές

εργασίες

και

το

συνολικό

προφίλ

των

υποψηφίων να είναι σχετικά με όλες τις διδακτικές που
προσφέρονται από το Τμήμα και κατά προτεραιότητα με τα
παρακάτω

γνωστικά

αντικείμενα

τα

οποία

καλούνται

επικουρικά να υποστηρίξουν και είναι οι διδακτικές: Της
ιστορίας, της φυσικής, των μαθηματικών, της γλώσσας και
λογοτεχνίας
5. Ο βαθμός πτυχίου
6. Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλο φορέα.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη:

1. Τυχόν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην πρακτική
Άσκηση που σχετίζεται με την παροχή εκπαιδευτικού έργου
στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης
2. Οικονομική κατάσταση
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα
γίνεται κλήρωση.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν:
1.Βεβαίωση φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
2.Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από
άλλη πηγή της χώρας.
3.Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους
εισόδημα του προηγούμενου έτους (για τα εισοδήματα του 2017)
4. Αντίγραφου πτυχίου
5. Βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
θα γίνει στη Γραμματεία του Προγράμματος μεταπτυχιακών Σπουδών στον
κ. Μέλίσσα Λάζαρο από τις

10-10-2018

έως και τις 20-10-2018 (ώρες

11.00-13.00).
Φλώρινα,9-10-2018
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Χαράλαμπος Λεμονίδης

