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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

Σε εφαρμογή της απόφασης 40/05-02-2021 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη 

συνεδρίαση της με αριθμό 395, αποφάσισε τη χορήγηση μιας ανταποδοτικής υποτροφίας 

διάρκειας τεσσάρων μηνών σε προπτυχιακούς (πρώτου κύκλου σπουδών) φοιτητές/τριες 

του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων.  

Ο/η υπότροφος/η θα συμμετέχει με εξ αποστάσεως εργασία, λόγω των ρυθμίσεων σχετικά 

με την εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου 

κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (ΦΕΚ τ.Β' 722/24-02-2021), 

καλύπτοντας τις ανάγκες των εργαστηρίων του Τμήματος με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες 

απασχόλησης, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τις 40 ώρες μηνιαίως, καλύπτοντας συνολικό 

διάστημα τεσσάρων (04) μηνών εντός του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ωριαία 

αποζημίωση τα 7,00 €. 

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και 

επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη 

Γραμματεία του Τμήματος. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τις προϋποθέσεις για 

την επιλογή των υποψηφίων ως ακολούθως:  

• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να φοιτά από το Δ’ εξάμηνο φοίτησης και μετά  

• Να μη λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλο φορέα 

Για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριων συνεκτιμώνται τα εξής: 

• Η γενική επίδοσή σε όλα τα μαθήματα (πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας) 

• Το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα (όταν υπάρχουν και τα δύο 

συνεκτιμώνται)  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.  



Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση, την οποία μπορούν ηλεκτρονικά να λάβουν από την 

σελίδα του Τμήματος, θα πρέπει να υποβάλλουν:  

1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλη πηγή της χώρας.  

2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

3. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα του 

προηγούμενου έτους.  

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει μόνο 

ηλεκτρονικά και μπορεί να σταλεί στη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση sec-cdm@uowm.gr από τις 1/3/2021 έως και τις 12/3/2020.  

 

Καστοριά, 1 Μαρτίου 2021 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος  

 

 
 

 


