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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011 (άρθρο 54 παρ. 2), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της αριθμ. 43/02-10-2017 αποφάσισε τη χορήγηση
ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς (πρώτου κύκλου σπουδών) και
μεταπτυχιακούς φοιτητές (δεύτερου κύκλου σπουδών). Παρακαλούνται οι φοιτητές, οι
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία, να
υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Ο αριθμός των απασχολούμενων υποτρόφων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
είναι τέσσερις (4) για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-18 και κατανέμονται ως
εξής: δύο (2) για προπτυχιακούς φοιτητές και δύο (2) για μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στην
περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες διατιθέμενες υποτροφίες των
μεταπτυχιακών φοιτητών θα είναι δυνατή η χορήγησή τους σε προπτυχιακούς φοιτητές και
αντίστροφα. Οι υπότροφοι θα καλύψουν κυρίως τις ανάγκες λειτουργίας του
αναγνωστηρίου και του εργαστηρίου υπολογιστών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ανάγκη
προκύψει και σχετίζεται με τη γενικότερη λειτουργία και υπηρεσίες του Τμήματος.
Η αμοιβή θα είναι ανάλογη με τις ώρες απασχόλησης, οι οποίες θα είναι τουλάχιστον
20 ώρες μηνιαίως με μέγιστο τις 40 ώρες μηνιαίως, με ωριαία αποζημίωση τα 7,00 €.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, για τους προπτυχιακούς φοιτητές είναι οι εξής:
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 3ο έτος σπουδών του κατά
τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.
2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα δύο τρίτα
(2/3) του αριθμού των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων από αυτό στο
οποίο βρίσκεται.
3. Ο υποψήφιος δε θα πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή
της χώρας και να μην έχει λάβει ανταποδοτική υποτροφία από το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών στο παρελθόν.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχάς η γενική επίδοσή
τους στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα, βάσει
του παρακάτω τύπου
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Α: ο λόγος των μαθημάτων, στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς προς το
συνολικό αριθμό των προβλεπόμενων - μέχρι το αντίστοιχο έτος του υποψηφίου μαθημάτων του Οδηγού Σπουδών με τον οποίο εγγράφτηκε στο Τμήμα ο υποψήφιος,
Β: ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων, στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς,

Γ: το συνολικό εισόδημα (οικογενειακό και ατομικό) του προηγούμενου έτους (οικονομικό
έτος 2017).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα πραγματοποιείται κλήρωση.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών
στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι οι εξής:
1. Ο υποψήφιος θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στο 2ο εξάμηνο σπουδών του
κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης.
2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων
των προηγούμενων εξαμήνων από αυτό στο οποίο βρίσκεται.
3. Ο υποψήφιος δε θα πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή
της χώρας και να μην έχει λάβει ανταποδοτική υποτροφία ως μεταπτυχιακός
φοιτητής από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο παρελθόν.
Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη: (α) η γενική επίδοσή τους στα
μαθήματα, (β) τυχόν ερευνητικό έργο που διαθέτουν (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κλπ.) και (γ) το ατομικό τους εισόδημα (εφόσον
υποβάλλουν φορολογική δήλωση) και το οικογενειακό τους εισόδημα (σε περίπτωση που ο
υποψήφιος είναι κάτω των 25 ετών), βάσει του παρακάτω τύπου
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Α: ο μέσος όρος βαθμολογίας μαθημάτων, στα οποία ο υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς,
Β: η βαθμολογία του ερευνητικού έργου του υποψηφίου στην κλίμακα 0 έως 1,
Γ: το συνολικό εισόδημα του προηγούμενου έτους (οικονομικό έτος 2017).
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων θα πραγματοποιείται κλήρωση.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν να παραλαμβάνουν από τη
Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, θα πρέπει να υποβάλλουν:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δε λαμβάνουν συγχρόνως
υποτροφία/χρηματοδότηση, από άλλη πηγή της χώρας και ότι δεν έχουν λάβει
ανταποδοτική υποτροφία από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο παρελθόν.
2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της Εφορίας του προηγούμενου έτους (οικονομικό
έτος 2017) για το οικογενειακό ή/και ατομικό τους εισόδημα.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίτυπα δημοσιεύσεων (μόνο για την
περίπτωση των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών).
Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται στη
Γραμματεία του Τμήματος, Μπακόλα και Σιαλβέρα γωνία, 50132 Κοζάνη, από τις 07-022018 έως και τις 16-02-2018, τηλ. 24610-56605.
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Από τη Γραμματεία του Τμήματος

