ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 4 ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟ
ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4009/2011 (άξζξν 54 παξ. 2), ε Σύγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο
Μαθεδνλίαο ζηε ζπλεδξίαζή ηεο αξηζκ. 43/2-10-2017, ελέθξηλε ηε ρνξήγεζε 4 αληαπνδνηηθώλ
ππνηξνθηώλ ζε πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο (πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ) γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ αθαδ.
έηνπο 2017-2018. Παξαθαινύληαη νη θνηηεηέο θαη νη θνηηήηξηεο πνπ πιεξνύλ ηηο παξαθάησ
πξνϋπνζέζεηο θαη επηζπκνύλ λα ιάβνπλ αληαπνδνηηθή ππνηξνθία λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.
Οη ππόηξνθνη ζα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαζηεξίσλ, βηβιηνζεθώλ θιπ ηνπ Τκήκαηνο, με
αμοιβή αλάινγε κε ηηο ώξεο απαζρόιεζεο, νη νπνίεο θα είναι τοσλάτιστον 20 ώρες μηνιαίως με
μέγιστο τις 40 ώρες μηνιαίως, γηα ηξεηο κήλεο ζπλνιηθά ζηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ αθαδ.
έηνπο 2017-2018, κε σξηαία απνδεκίσζε ηα 7,00 €.
Οη ελ ιόγσ προϋποθέσεις είλαη νη εμήο:
1. Ο ππνςήθηνο λα θνηηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2017 από ην 3ν έηνο θαη πάλσ.
2. Να έρεη πεξάζεη ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 (δύν ηξίηα) ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεκάησλ ησλ
πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ από απηό ζην νπνίν βξίζθεηαη.
3. Να κελ έρεη ιάβεη ζην παξειζόλ αληαπνδνηηθή ππνηξνθία πεξηζζόηεξν από κία (1) θνξά.
Ο βαζκόο αμηνιόγεζεο θάζε αίηεζεο ζα πξνθύπηεη από ηελ παξαθάησ ζρέζε:
(X0+ Y0)/(Υ+Τ)*MO*100
Όπνπ:
X0 : ην πιήζνο ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί κε επηηπρία ν θνηηεηήο
Υ0 : ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ επηινγήο ζηα νπνία έρεη εμεηαζηεί κε επηηπρία ν θνηηεηήο
Φ: ην πιήζνο ησλ ππνρξεσηηθώλ καζεκάησλ κέρξη ην εμάκελν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θνηηεηήο
Φ: ην πιήζνο ησλ καζεκάησλ επηινγήο κέρξη ην εμάκελν ζην νπνίν βξίζθεηαη ν θνηηεηήο
ΜΟ: Ο κέζνο όξνο ηεο βαζκνινγίαο πνπ έρεη ζπγθεληξώζεη ν θνηηεηήο από ηα καζήκαηα ζηα
νπνία έρεη εμεηαζηεί κε επηηπρία
Οη ππνςήθηνη καδί κε ηελ αίηεζε, ηελ νπνία κπνξνύλ λα παξαιακβάλνπλ από ηε Γξακκαηεία
ηνπ Τκήκαηνο, ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ:
1. Υπεύζπλε δήισζε γηα ηε κε ιήςε ζην παξειζόλ αληαπνδνηηθήο ππνηξνθίαο πεξηζζόηεξν από κία
(1) θνξά.
2. Εθθαζαξηζηηθό ηεο Εθνξίαο γηα ην νηθνγελεηαθό θαη αηνκηθό ηνπο εηζόδεκα ηνπ πξνεγνύκελνπ
έηνπο (γηα ηα εηζνδήκαηα ηνπ 2016).
Η ππνβνιή ησλ ζρεηηθώλ αηηήζεσλ κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά ζα γίλεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο, από ηηο 19-10-2017 έσο θαη ηηο 27-10-2017.
Κνδάλε, 19-10-2017
Από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο

