ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Γεωπονίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σε εφαρμογή του Ν. 4009/2011, άρθρο 54 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η
Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, στην υπ’ αριθμ. 27/04-12-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση
ανταποδοτικών υποτροφιών σε δυο (2) προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας, της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Οι υπότροφοι θα απασχοληθούν και θα προσφέρουν εργασία, με μερική απασχόληση,
με φυσική παρουσία καλύπτοντας τις ανάγκες του Θερμοκηπίου και του Αγροκτήματος της
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και όχι σε πρόσωπα, με αμοιβή ανάλογη με τις ώρες
απασχόλησης, οι οποίες θα είναι σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, για τέσσερεις (4) μήνες
συνολικά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με ωριαία αποζημίωση τα
7,00 ευρώ.
Οι φοιτητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν
ανταποδοτική υποτροφία να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος.
Οι προϋποθέσεις-κριτήρια επιλογής ορίζονται ως εξής:
Ο/Η υποψήφιος να φοιτά στο E΄ εξάμηνο /έτος εισαγωγής 2018.
Ο/Η υποψήφιος/α δεν πρέπει να φοιτά για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.
Ο/Η υποψήφιος/α δεν πρέπει να λαμβάνει συγχρόνως υποτροφία από άλλη πηγή,
ούτε να συμμετέχει σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ιδρύματος.
Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα εξής:
-

Η γενική επίδοση στα μαθήματα (αριθμός μαθημάτων).

-

Το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα (όταν υπάρχουν και τα δύο
συνεκτιμώνται).
1

Για την επιλογή των υποψηφίων θα λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η γενική επίδοσή
τους στα μαθήματα και κατά δεύτερον το οικογενειακό και ατομικό τους εισόδημα. Σε
περίπτωση ισοβαθμίας και σύμπτωσης του εισοδήματος θα γίνεται κλήρωση.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση, θα πρέπει να υποβάλουν:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη λήψη συγχρόνως υποτροφίας από άλλο φορέα της
χώρας.
2. Εκκαθαριστικό της Εφορίας για το οικογενειακό και ατομικό

εισόδημα του

προηγούμενου έτους (φορολογικό έτος 2019).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (δίνεται από τη γραμματεία).
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος, από
21/01/2021 έως και 28/01/2021, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση echalvatzi@uowm.gr ή
ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών), στην παρακάτω
διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονίας
Τέρμα Κοντοπούλου, τ.κ. 50100 Φλώρινα
Τηλ. 2385054610

Η Πρόεδρος του τμήματος
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