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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας,

διοργανώνει Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΦΟΥΣ», διάρκειας 108 ωρών το

οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου εξ

αποστάσεως (λόγω των μέτρων πρόληψης κατά της πανδημίας Covid-19 που

εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). 

 

Διάρκεια:            108 ώρες

Κόστος:               320 Ευρώ

 

Υλοποίηση:      Εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό:  Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Καθηγητής - Τμήμα 

 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Παν. Μακεδονίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων:

·    αποφοίτους Τμημάτων Πληροφορικής, αποφοίτους Πολυτεχνικών σχολών και

σχολών Θετικών Επιστημών και απόφοιτους ΙΕΚ Πληροφορικής που

ενδιαφέρονται για απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων στην ανάπτυξη

λογισμικού. Η συνδιοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος με την Deloitte

υποδηλώνει το ενδιαφέρον της εταιρείας για την προσέλκυση/απορρόφηση των

αποφοίτων.

·    ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, σε

αντικείμενα Πληροφορικής ή συναφών κλάδων

 ·  στελέχη εταιριών, ελεύθερους επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς

Κ .Ε .ΔΙ .ΒΙ .Μ .  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  |  ΣΕΛ .  2



Σκοπός - Προσδοκώμενα
Αποτελέσματα

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

·    να επιμορφώσει αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής ή απόφοιτους σχολών

Θετικών Επιστημών στις τεχνολογικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας στην

Πληροφορική, οι οποίες είναι συνυφασμένες κυρίως με την ανάπτυξη και σχεδίαση

του λογισμικού, με έμφαση στις τεχνολογικές εξελίξεις που αξιοποιούνται από

εταιρείες, όπως η Deloitte.

·     να καταρτίσει τους συμμετέχοντεςστις σύγχρονες μεθοδολογίες, εργαλεία και

τεχνικές για τη σχεδίαση, υλοποίηση, έλεγχος και εγκατάσταση συστημάτων

λογισμικού στο πλαίσιο της υπολογιστικής νέφους.

·     να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά

σεμινάρια της Deloitte και δυνητικά για την πρόσληψή τους σε θέσεις Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) της Deloitte

 

Μετά το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα έχουν:

·   κατανοήσει όλες τις τεχνικές που απαιτούνται για την ανάπτυξη υψηλής

ποιότητας λογισμικού, με έμφαση στην ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών και

εφαρμογών υπολογιστικής νέφους

·   κατανοήσει όλα τα νέα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού που είναι απαραίτητα στη

σύγχρονη αγορά εργασίας και ειδικότερα των εργαλείων που αξιοποιούνται στο

πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Deloitte.
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Κριτήρια Επιλεξιμότητας
Η επιλογή των συμμετεχόντων, γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων που

ομαδοποιούνται σε παραμέτρους. Η καθεμιά παράμετρος αποτιμάται σε κλίμακα 0-

10 μόρια και οι επιμέρους αποτιμήσεις σταθμίζονται με συντελεστές βαρύτητας.

Ειδικότερα συνεκτιμώνται:

· Ο γενικός βαθμός πτυχίου και το είδος του πτυχίου και η ποιότητα της αναλυτικής

βαθμολογίας του υποψηφίου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του

προγράμματος. Συντελεστής βαρύτητας 40%

·  Κοινωνικά κριτήρια:   Εισόδημα μικρότερο των 10000 ευρώ ετησίως: πριμοδοτείται

με 10 μόρια   Μακροχρόνια άνεργοι: πριμοδοτούνται με 10 μόρια ΑμεΑ: 

 πριμοδοτούνται με 10 μόρια  Τρία ή περισσότερα τέκνα: πριμοδοτούνται με 10

μόρια      Συντελεστής βαρύτητας 40%

·     Συνέντευξη.Συντελεστής βαρύτητας 20%

Μετά το πέρας της αξιολόγησης οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά αξιολογική

σειρά, ανακηρύσσονται οι εισακτέοι (επιτυχόντες) και οι επιλαχόντες. Σε περίπτωση

ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. Οι εισακτέοι πρέπει να

εγγραφούν στη Γραμματεία εντός τακτής προθεσμίας που αναφέρεται ρητώς στην

πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός

της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κλπ. επιλαχών.

Προαπαιτούμενες γνώσεις- προσόντα- εφόδια (π.χ., πρόσβαση στο διαδίκτυο,

γνώσεις Η/Υ):

·   Βασικές γνώσεις διαδικαστικού προγραμματισμού 

·   Βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού

·   Βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων

·   Βασικές γνώσεις ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών (webapplications)
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Θεματικές Ενότητες

ΔΕ1: Βασικές Αρχές των Ευέλικτων Μεθοδολογιών Ανάπτυξης Λογισμικού (6

ώρες)

 

Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές

διαχείρισης έργων λογισμικού. Συγκεκριμένα, θα συζητηθεί ο σχεδιασμός, η

οργάνωση,ο χρονοπρογραμματισμός,ο κύκλος ζωής ενός έργου, η κοστολόγηση,η

διοίκηση ομάδων εργασίας,η διαχείριση κινδύνων και αλλαγών, καθώς και ο ρόλος

του διοικητή έργου (project manager) στην επιχείρηση και τη σχέση του με την

διοίκηση και τους πελάτες. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια επισκόπηση των ευρέως

χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού.  Στη συνέχεια, θα

συζητηθεί η έννοια της Ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμικού (Agile Software

Development). Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που προσφέρει

αυτή προς τις κατευθύνσεις της εξελικτικής ανάπτυξης λογισμικού, του

προσαρμοστικού σχεδιασμού, της ευέλικτης ανταπόκρισης στις αλλαγές. καθώς και

οι βασικές αρχές που διέπουν το «Ευέλικτο Μανιφέστο». Τέλος, η συζήτηση θα

επικεντρωθεί σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία Ευέλικτης Ανάπτυξης Λογισμικού,

την “Ευέλικτη Μοντελοποίηση” (Agile Modeling, AM), η οποία μοντελοποιεί και

τεκμηριώνει συστήματα λογισμικού βασιζόμενη στην αξιοποίηση βέλτιστων

πρακτικών (best practices).
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Θεματικές Ενότητες
ΔΕ2: Extreme Programming, Kanban and Scrum (6 ώρες)

 

Στα πλαίσια της διδακτικής ενότητας θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία του “Ακραίου

Προγραμματισμού» (eXtreme Programming, XP). Η προσέγγιση XP καλύπτει τις

τυπικές ευέλικτες αρχές (όπως, σύντομες επαναλήψεις, απαιτήσεις που

καθορίζονται χαλαρά μέσω ιστοριών χρηστών, σχεδόν άμεσες και τακτικές δοκιμές,

στενή, επιτόπου συμμετοχή των ενδιαφερομένων με γρήγορη ανάδραση και ευθύνη

της ομάδας για την επιτυχία ή την αποτυχία). Θα συζητηθούν ιδιαίτερα στοιχεία της

XP, όπως ο προγραμματισμός σε ζεύγη (“pair-programming”) και ο προγραμματισμός

πρώτα των δοκιμών (“test-first programming). Η υιοθέτηση ενός κύκλου ζωής

Πειθαρχημένα Ευέλικτης Παράδοσης (Disciplined Agile Delivery, DAD), είναι το πρώτο

βήμα για τη κλιμάκωση των ευέλικτων μεθόδων/στρατηγικών με στόχο την

αντιμετώπιση των αναγκών της επιχείρησης μέσω της επέκτασης της ευέλικτης

επίδρασης σε ολόκληρη τη διαδικασία (από την έναρξη ενός έργου έως την τελική

φάση της παραγωγής.

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι δυο μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού

(Scrum και Kanban), οι διαφορές τους, και θα συζητηθεί το πως  οι εφαρμόζουν τις

βασικές αρχές των ευέλικτων μεθοδολογιών. Τόσο η Scrum όσο και η Kanban

θεωρούνται από τις πλέον διαδεδομένες μορφές με τις οποίες εφαρμόζονται οι

ευέλικτες μεθοδολογίες. Επιπλέον ο τρόπος εφαρμογής των μεθοδολογιών στην

πράξη θα παρουσιαστεί μέσω των εργαλείων που εισήχθησαν στην ΔΕ1 (π.χ.

χρονοπρογραμματισμός, κοστολόγηση, αξιολόγηση κινδύνων, διαχείριση

ομάδων, κτλ.)
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Θεματικές Ενότητες
ΔΕ3: Συνεχής Ολοκλήρωση και Ευέλικτος Έλεγχος (12 ώρες)

 

Η συνεχής ολοκλήρωση ενός συστήματος λογισμικού αφορά την αυτοματοποιημένη

διαδικασία συλλογής και ένωσης όλων των αλλαγών στον πηγαίο κώδικα που

προκύπτουν από τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης, της μεταγλώττισής τους, της

εκτέλεσης αυτόματων ελέγχων, της δημιουργίας του εκτελέσιμου αρχείου

εφαρμογής και της εγκατάστασης στο επιθυμητό περιβάλλον εκτέλεσης. Θα

παρουσιαστεί το πλέον γνωστό εργαλείο συνεχής ολοκλήρωσης ανοικτού κώδικα,

το Jenkins και μέσα από παραδείγματα χρήσης θα γίνει κατανοητή η λειτουργία και

οι δυνατότητές του.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή στην έννοια των ιστοριών χρήστη

(userstories), περιπτώσεων χρήσης (usecases), έλεγχο λογισμικού και αυτόματο

έλεγχο. Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από εισαγωγή σε βέλτιστες πρακτικές

TestAutomationγια ‘ευέλικτες’ ομάδες (Agileteams) ενώ θα πραγματοποιηθεί

επισκόπηση και άλλων τύπων ελέγχων όπως API&PerformanceTesting. Η

διδακτική ενότητα θα περιλαμβάνει υπό μορφή projectτην αυτοματοποίηση

ελέγχων για εφαρμογή διαδικτύου με τη χρήση Javaκαι SeleniumWebDriverκαι

επίτευξη αυτοματοποίησης ελέγχων με ευέλικτο τρόπο, αξιοποιώντας

CucumberBDDκαι PageObjectModelDesignPattern.
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Θεματικές Ενότητες
ΔΕ4: Τεχνολογία Λογισμικού(Javaκαι JavaScript) (48 ώρες)

 

Στο πρώτο μέρος της   ενότητας θα παρουσιαστούν βασικές και προχωρημένες

έννοιεςτου   αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού χρησιμοποιώντας ως γλώσσα

προγραμματισμού   την Java. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι έννοιες   των

αντικειμένων και των κλάσεων, ο ορισμός μιας κλάσης (πεδία,   κατασκευαστές,

μέθοδοι), η μονόδρομη και αμφίδρομη συσχέτιση κλάσεων, η   αλληλεπίδραση

αντικειμένων και η ομαδοποίησή τους σε συλλογές (όπως ArrayList, HashSet,

HashMap). Έμφαση θα δοθεί στη   σωστή σχεδίαση κλάσεων (σύζευξη, συνοχή,

αναπαραγοντοθέτηση) και σε τεχνικές   αφαίρεσης, όπως κληρονομικότητα,

πολυμορφισμός, υποσκέλιση, αφηρημένες   κλάσεις και διασυνδέσεις. Τέλος, θα

γίνει αναφορά στον χειρισμό εξαιρέσεων   και στη διαχείριση αρχείων κειμένου και

δυαδικών αρχείων.

  Επιπρόσθετα θα μελετηθεί ο τρόπος ανάπτυξης λογισμικού στην JavaScript,

  δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες της γλώσσας και θα γίνει ανάλυση της

  πολυδιάστατης προσέγγισης που απαιτείται κατά την συγγραφή κώδικα στο

  περιβάλλον της. Πιο ειδικά, και πέρα από την σύνταξη (syntax) και την  

 σημασιολογία (semantics) της γλώσσας, θα αναλυθεί η αντικειμενοστρέφεια μέσω

πρωτοτύπων (prototype-basedobjectorientedprogramming) και πώς αυτή ερμηνεύει

τις βασικές αρχές της κληρονομικότητας (inheritance),   ενθυλάκωσης (encapsulation)

και πολυμορφισμού (polymorphism). Παράλληλα, θα γίνει   αναφορά στο ασύγχρονο

μοντέλο προγραμματισμού που υποστηρίζει εγγενώς η   γλώσσα και θα μελετηθούν

οι τεχνικές προσέγγισης του (callbacks, promises, async&await). Τέλος θα δοθεί

  έμφαση στη σημασία της συνάρτησης (function), στη δημιουργία   και τη χρήση

συναρτήσεων υψηλής τάξης (higherorderfunctions) και πώς διάφορες τεχνικές. όπως

αυτή της συναρτησιακής σύνθεσης (composition),   μας επιτρέπουν την ανάπτυξη

προγραμμάτων στην JavaScript   σε έναν δηλωτικό τρόπο συγγραφής και σκέψης

(declarativestyleofprogramming).
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Θεματικές Ενότητες
 ΔΕ5: Τεχνολογίες ΝέφουςκαιSaaS (24 ώρες)

Εμβάθυνση στις σύγχρονες αρχές της αρχιτεκτονικής ιστού,  στην ανάπτυξη

αλληλεπιδραστικών εφαρμογών  ιστού σε επίπεδο front και back-end (με έμφαση στο

πρώτο) και στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για   συσκευές ετερογενών

διαστάσεων και χαρακτηριστικών. Παρουσίαση αρχών,  πρακτικών και τεχνολογιών

προσανατολισμένων σε ετερογενείς πλατφόρμες.   Ενδεικτικές ενότητες

περιλαμβάνουν: Τεχνολογίες ανάπτυξης   περιεχομένου για τον ιστό (HTML5, CSS3).

Σχεδιαστικές   πρακτικές. Μοντέλο αντικειμένων εγγράφου (DOM) και

  προγραμματιστικές διεπαφές (APIs). Responsiveness. JavaScriptLibraries και

Frameworks. Βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών. Θέματα και τρόποι

  επικοινωνίας. Μέθοδοι   και δυνατότητες αποθήκευσης. Τελική δημοσίευση

εφαρμογής (Deployment).

 

ΔΕ6: Integration and Architecture (12 ώρες)

Γενική εισαγωγή στην έννοια του ETL (Extract, Trasnform, Load). Εργαλεία

εισαγωγής και ολοκλήρωσης δεδομένων από πολλαπλές εφαρμογές.

Υποδειγματικό Project: Δημιουργία ροής στα εργαλεία Talend/Mulesoft

για την σύνδεση εφαρμογών και την ολοκλήρωση δεδομένων.

 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε
αξιολόγηση με εξετάσεις και μελέτες  περίπτωσης. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση
παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν
Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Το Δια Ζώσης πρόγραμμα θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.  Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη
διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και
οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία
θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας.
Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και
θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον
εκπαιδευτή. Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το
βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε
περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει
κάποιο μάθημα/τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα.Το
πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και διδασκαλία με τη μέθοδο της Ασύγχρονης
Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη
του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (υποβολή εργασίας, τελική
εξέταση κλπ.). 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σημειώσεις καθώς και

συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειες διαλέξεων και σχετική με το

αντικείμενο και τον κλάδο ελληνική και ξένη αρθρογραφία / βιβλιογραφία.



ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Οι εισηγητές των Προγραμμάτων είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και εξωτερικοί
συνεργάτες και στελέχη με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική
γνώση. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι:
- Γεωργιάδης Χρήστος, Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Κασκάλης Θεόδωρος, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Ξυνογαλος Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Αμπατζόγλου Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής Παν. Μακεδονίας
- Χαϊκάλης Θεόδωρος, Εξωτερικός συνεργάτης
- Πέτρου Βασίλειος, Εξωτερικός συνεργάτης
- Σαφαρίδης Φέλιξ, Εξωτερικός συνεργάτης - Αξιωματικός ΠΑ
- Deloitte Instructor.Εξωτερικός συνεργάτης
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ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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1)    Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση
25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο
μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η
έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή
τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με
καμία άλλη έκπτωση.
2)    Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με
εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση
5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι
εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν
εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους
άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την
εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να
συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις
επόμενες ειδικές κατηγορίες.
Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων
Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες
εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.
1)    Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
2)    Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο
Πρόγραμμα στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 

3)    Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
4)   Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
φοιτητές ή απόφοιτοι του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

5) Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι
ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
6)    Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων
δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι
άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας
σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των
επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων,
ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει
στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα
και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο
αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την
έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε
περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη
επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των
υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της
χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να
απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική
διαφορά.
 Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα
ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών
προσφορών επί των αρχικών τιμών των
διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος
Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν
τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/ες.



Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 320€, με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων με την
εγγραφή.
 

Για τη συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα  απαιτείται η ολοκλήρωση των παρακάτω τριών
βημάτων.
 

ΒΗΜΑ 1ο - Υποβολή αίτησης εγγραφής
Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα μας 

(kedivim.uom.gr) ή αυτοπροσώπως στο γραφείο του ΚΕΔΙΒΙΜ
 

 ΒΗΜΑ 2ο - Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών
Υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών κατά περίπτωση.
 

1.       Απλή φωτοτυπία Πτυχίου Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. / Ι.Ε.Κ. ή Απολυτηρίου Λυκείου και αντίστοιχα για
τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτούν.
2.       Απλή φωτοτυπία ταυτότητας.
3.       Πρωτότυπο ή σε (επικυρωμένο) αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά που εμπίπτουν
στην εκπτωτική πολιτική.
 

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν:
 

·         Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedivim@uom.edu.gr ή
·         Με ΦΑΞ στο 2310 891 648 

 

ΒΗΜΑ 3ο - Καταβολή διδάκτρων (υπάρχει σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση μετά την αίτηση)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΚΟΣΤΟΣ


