Οδηγός Πρωτοετών
Ακαδημαϊκό έτος 2021-22

Καλωσόρισμα του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αγαπητοί/ές πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην οικογένεια του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και σας συγχαίρω για την επιτυχία σας.
Στους χώρους του Πανεπιστημίου θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε γενική παιδεία καθώς και ένα
ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελέσουν τα εφόδια για τη
μετέπειτα επαγγελματική και επιστημονική σας πορεία.
Ευελπιστούμε με το πέρας των σπουδών σας να μεταμορφωθείτε από μαθητές και μαθήτριες σε
πτυχιούχους επιστήμονες, ολοκληρωμένες προσωπικότητες, προετοιμασμένες για τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες του αύριο. Προϋπόθεση για την επιτυχία των σπουδών σας είναι η έγκαιρη προσαρμογή σας
στην ακαδημαϊκή κουλτούρα και η συνεπής συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα φοιτητικά χρόνια είναι επίσης μια εξαιρετική ευκαιρία για συμμετοχή σε δράσεις πολιτισμού,
αθλητισμού και κοινωνικής προσφοράς καθώς και ενίσχυσης δεσμών με την τοπική κοινωνία. την
ευκαιρία,μετατρέψτε το χρόνο σπουδών σας σε μια δημιουργική και ευχάριστη περίοδο στη ζωή σας.
Οι καθηγητές/τριες και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας και θα
στηρίζουμε τις προσπάθειές σας.
Σας εύχομαι ολόθερμα καλή δύναμη, καλή ακαδημαϊκή πορεία και καλή διαμονή στη Δυτική Μακεδονία!
Θεόδωρος Θεοδουλίδης
Πρύτανης ΠΔΜ

Ηλεκτρονική Εγγραφή
Οι εγγραφές πρωτοετών πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα που ορίζει το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στα ΜΜΕ και την ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου.
Συνήθως πραγματοποιούνται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των Πανεπιστημίων μέσω του
πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή ΔΕΝ απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών.

Πως πραγματοποιείται η ηλεκτρονική εγγραφή
Κατά την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα Εγγραφής Πρωτοετών ζητείται ως κωδικός πρόσβασης
ο ίδιος κωδικός πρόσβασης (password) που χρησιμοποιήθηκε από τον υποψήφιο ή την υποψήφια
κατά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Επίσης ζητείται ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής) του προσώπου που εγγράφεται.
Μέσω του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ γίνεται αυτόματη προσυμπλήρωση σειράς ατομικών στοιχειών
του προσώπου που εγγράφεται στο πληροφοριακό σύστημα εγγραφής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά της
αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου, πρέπει άμεσα να διορθωθούν τα στοιχεία του Εθνικού
Μητρώου ΑΜΚΑ, μέσω σχετικής αίτησης σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.
Αφού εμφανιστούν τα διορθωμένα στοιχεία, ολοκληρώνεται η ηλεκτρονική εγγραφή εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας.

Ολοκλήρωση Εγγραφής
Δικαιολογητικά ταυτοπροσωπίας
Δεδομένου ότι όλη η διαδικασία εγγραφής γίνεται ψηφιακά μέσω του πληροφοριακού
συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθίσταται αναγκαία η παροχή
στοιχείων που διευκολύνουν την ταυτοπροσωπία των εγγεγραμμένων φοιτητών και
φοιτητριών, τόσο κατά τις ακαδημαϊκές όσο και κατά τις διοικητικές διαδικασίες του
Πανεπιστημίου.
Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής εγγραφής και αφού έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες
για την ολοκλήρωση της εγγραφής πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του κάθε
Tμήματος τα παρακάτω:
Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
Την αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής

Αίτηση διαγραφής από άλλο Τμήμα

Εισακτέοι ή εισακτέες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας που είναι ήδη εγγεγραμένοι σε άλλο
Τμήμα ή Σχολή (λόγω πρόσβασής τους κατά τα παρελθόντα έτη) οφείλουν να διαγραφούν από αυτό/ή.
Το πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ δίνει τη δυνατότητα αυτόματης αίτησης διαγραφής από το/τη
προηγούμενο/η Τμήμα/Σχολή.
Οι Γραμματείες των δύο Τμημάτων ενημερώνονται σχετικά και διεκπεραιώνεται η σχετική διαδικασία
χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια του/της εγγραφόμενου/ης.

Ολοκλήρωση Εγγραφής
Αποστολή Κωδικών

Οι εισακτέοι ή εισακτέες, μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους στο
Υ.ΠΑΙ.Θ. και τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, μπορούν
να ενεργοποιήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό (βλέπε παρακάτω: Οδηγός
ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές).
Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μετά την αποστολή από το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων στο Πανεπιστήμιο, των καταλόγων εγγραφέντων μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής του Υπουργείου.
Για τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης των εγγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.

Επικοινωνία με τις Γραμματείες των Τμημάτων

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματός σας

Οδηγός ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πρωτοετείς φοιτητές
Ενεργοποίηση λογαριασμού
Εγγραφή στο eclass
Ηλεκτρονική Γραμματεία
Διαχείριση ιδρυματικού λογαριασμού
Σύνδεση σε ασύρματα δίκτυα
Δείτε: ΕΔΩ

Έναρξη μαθημάτων

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τα μαθήματα ξεκινούν στις 04.10.2021.
Για τον τρόπο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα αναρτηθεί
σχετική ανακοίνωση.
Δείτε το Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022

Βεβαιώσεις Σπουδών

Μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας του κάθε Τμήματος (μετά την ολοκλήρωση
εγγραφής) δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των παρακάτω:
Πιστοποιητικό Σπουδών
Βεβαίωση Σπουδών για στρατολογική χρήση

Ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ)
Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) χορηγείται με την έναρξη των σπουδών και είναι
προσωπικό έγγραφο. Δεν αντικαθιστά την αστυνομική ταυτότητα. Πιστοποιεί τη
φοιτητική ιδιότητα και διευκολύνει την πρόσβαση του/της κατόχου σε υπηρεσίες
του Πανεπιστημίου, σε εκπτώσεις μέσων μαζικής μεταφοράς και σε σειρά άλλων
παροχών/προσφορών προς φοιτητές και φοιτήτριες.
Εκδίδεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης
Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η αίτηση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με χρήση των κωδικών
πρόσβασης που έχουν δοθεί για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου.
Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ)

Σίτιση
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προσφέρει δωρεάν σίτιση
στους
προπτυχιακούς φοιτητές υπό προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε
νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις του Ιδρύματος.
Οι δικαιούχοι για δωρεάν σίτιση φοιτητές, οι οποίοι προκύπτουν μετά την
αξιολόγηση βάσει της ΚΥΑ (Αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΦΕΚ 1965/τ.Β’/2012), μπορούν
να σιτίζονται στα εστιατόρια που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη στα Κοίλα
Κοζάνης, στην πόλη της Κοζάνης, στη Φλώρινα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά και στην
Πτολεμαΐδα.
Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές καταβάλλουν ημερησίως ένα χαμηλό
αντίτιμο για κάθε μενού (πρωινό, γεύμα και δείπνο).
Δείτε περισσότερα

Στέγαση
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Μετεγγραφές
Οι αιτήσεις μετεγγραφών για κάθε ακαδημαϊκό έτος υποβάλλονται συνήθως το
μήνα Οκτώβριο στην ειδική εφαρμογή μετεγγραφών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, βάσει σχετικής εγκυκλίου.
Αμέσως μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΔΜ.

Δείτε περισσότερα

Γραφείο Erasmus
Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διαχειρίζεται ως επί το πλείστον το
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.
Το πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν
ένα μέρος των σπουδών τους με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης της Ευρώπης
ή/και
την πρακτική τους άσκηση σε έναν φορέα υποδοχής του εξωτερικού.
Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν
από το 1ο έτος σπουδών
έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών
Το πρόγραμμα Erasmus+ στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 φιλοδοξεί να
προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους και έχει ως βασική προτεραιότητα να
ενισχύσει τις ψηφιακές δεξιότητες των συμμετεχόντων και την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές σας είναι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας .
Μετά την απόκτηση της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, θα πρέπει να επισκεφτείτε τη
Βιβλιοθήκη ώστε η ακαδημαϊκή σας ταυτότητα να γίνει και κάρτα-μέλους της.
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Πρόσβαση
σε πληθώρα ηλεκτρονικών πληροφοριακών πηγών (π.χ. ηλεκτρονικά
περιοδικά και βιβλία, βάσεις δεδομένων)
Χώροι μελέτης
Διάθεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, σαρωτών και εκτυπωτικού μηχανήματος
Πληροφόρηση
https://library.uowm.gr/

Μονάδα Υποστήριξης
Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ)
Η αποστολή της ΜΥΦΕΟ είναι η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις
ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, απαιτήσεις και
ανάγκες μέσω κατάλληλων προσαρμογών των χώρων, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
Πληροφορικής, Υπηρεσιών Πρόσβασης, Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Οικονομικών
ενισχύσεων. Επισκεφθείτε τη ΜΥΦΕΟ ΕΔΩ.

Δομή Ψυχολογικής
Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ.) ανήκει στη
Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομαδών (ΜΥΦΕΟ) του Πανεπιστήμιου
Δυτικής Μακεδονίας. Οι ψυχολόγοι της ΔΟ.ΨΥ.ΣΥ. παρέχουν ψυχολογική και
συμβουλευτική υποστήριξη σε όλους τους φοιτητές και το προσωπικό του ΠΔΜ,
ακολουθώντας διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις (π.χ. Ψυχαναλυτική,
Γνωσιακή - Συμπεριφοριστική, Συστημική).

Φοιτητικές Δραστηριότητες
Πολιτισμός & Άθληση
Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν επιστημονικές, πολιτιστικές,
αθλητικές ομάδες και σύλλογοι με πολλαπλές δραστηριότητες σε τοπικό, πανελλήνιο,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Δείτε περισσότερα

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ξεκίνησε ένα έργο με τίτλο «Διαχείριση Μέριμνας και
Ευεξίας του Ανθρώπινου Δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας». Στο
πλαίσιο του εν λόγω έργου, το ΠΔΜ αποφάσισε τη δημιουργία κέντρων ευεξίας στις
πέντε πόλεις για τη διατήρηση της υγείας και ευρύτερα για την υποστήριξη της
βιολογικής και κοινωνικής ευεξίας του ανθρώπινου δυναμικού του.
Δείτε περισσότερα

Πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη

Γρεβενά

Πρόσβαση και συγκοινωνίες

Καστοριά

Πτολεμαΐδα

Φλώρινα

Καλώς ήρθατε!
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

Έκδοση: Αύγουστος 2021

