
Δικαίωμα υποβολής πρότασης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, στο πλαίσιο των 

δραστηριοτήτων του Κέντρου, έχουν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι (όπως αυτοί ορίζονται από 

το Ν.4485/2017 αρθ.50 παράγραφος 3) των υποψήφιων προγραμμάτων.  

Για να μπορέσει να υποβάλει κάποιος Επιστημονικός Υπεύθυνος μία πρόταση προγράμματος 

θα πρέπει πρώτα να έχει λάβει το απαραίτητο “Ονομα χρήστη” και “Συνθηματικό” από τη 

γραμματεία του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από αίτημα που θα υποβάλει μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στο kedivim@uowm.gr. Με το “Όνομα χρήστη” και το “Συνθηματικό” που 

του έχει αποδοθεί, μπορεί στη συνέχεια ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να υποβάλει μέσω της 

ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ( kedivim.uowm.gr ) την πρότασή του. 

Η υποβολή πρότασης έχει συγκεκριμένη δομή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω 

ειδικής φόρμας (στο μενού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ -> Επιμορφωτές -> Υποβολή νέου 

προγράμματος). 

Στην ειδική φόρμα αυτή  εκτός από τα βασικά στοιχεία που θα συμπληρωθούν, θα πρέπει και 

να επισυναφθούν συμπληρωμένα με τα κατάλληλα στοιχεία δύο έγγραφα για την πρόταση 

και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της (στο μενού ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Πρότυπο 

υποβολής προτάσεων προγραμμάτων και Πρότυπο προϋπολογισμού προγράμματος).  

Ενδεικτικά το πρότυπο υποβολής προτάσεων περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες: 

 Τίτλο προγράμματος 

 Σκοπό – προσδοκώμενα αποτελέσματα 

 Μαθησιακοί στόχοι 

 Ομάδα στόχο 

 Ενέργειες δημοσιότητας 

 Πιστοποιητικό που χορηγείται 

 Μεθοδολογία εκπαίδευσης 

 Δομή του προγράμματος 

 Πληροφορίες για τον Επιστημονικό κι Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, καθώς και για τους 

Εκπαιδευτές 

 Τεχνικές εκπαίδευσης, χρησιμοποιούμενα εργαλεία κι εξοπλισμός 

 Εκπαιδευτικό υλικό και πρόσθετες πηγές 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ωρολόγιο πρόγραμμα 

 Τέλη παρακολούθησης 

 Εκπτωτικές πολιτικές 

 Συνεργαζόμενοι φορείς (εφόσον υπάρχουν)  

Στα προτεινόμενα προς υλοποίηση προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν ως εκπαιδευτές: 

α) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής και αλλοδαπής. 

β) Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 

γ) Οι ακαδημαϊκοί συνεργάτες του Πανεπιστημίου. 
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δ) Διακεκριμένοι καλλιτέχνες και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 70 εδ. 1.α 

του ν. 4386/2016 θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού 

διπλώματος. 

ε) Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Π.Δ.Μ. εκπαιδευτές, οι οποίοι επιλεγούν 

σε συνέχεια σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι οποίοι θα έχουν τα 

απαραίτητα προσόντα με βάση το νόμο. 

στ) Οι εκπαιδευτές - μέλη της ομάδας έργου, των οποίων η συμμετοχή είναι ουσιώδης και 

αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και χρηματοδότησης του έργου, σύμφωνα 

με τη διάταξη του άρθρου 64 παρ.3 του ν. 4485/2017. Η τήρηση των προϋποθέσεων ένταξης 

στην περίπτωση γ) κρίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου. 

Η εγγραφή κάποιου στο Μητρώο Εκπαιδευτών πραγματοποιείται και πάλι μέσω της 

ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τη συμπλήρωση της κατάλληλης ηλεκτρονικής φόρμας 

(στο μενού ΜΗΤΡΩΟ, Αίτημα ένταξης στο Μητρώο) 

Με την υποβολή του προτεινόμενου προγράμματος ο Επιστημονικός υπεύθυνος θα λαμβάνει 

αυτοματοποιημένο email επιβεβαίωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο έχει θέσει 

αποδεικτικού υποβολής πρότασης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Επιστημονικός 

Υπεύθυνος για ίδια χρήση. 

Η σχετική πρόταση-αίτηση υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Κέντρου 

μέσω της ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το Συμβούλιο αξιολογεί τις προτάσεις με βάση 

τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 1. Η πληρότητα της υποβληθείσας πρότασης με βάση την διαδικασία υποβολής. 

2. Η επιστημονική συνάφεια των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων. 

3. Η εκπαιδευτική πληρότητα των σχεδίων των προγραμμάτων σπουδών. 

4. Η συνάρτηση με την αποστολή και το κύρος του Πανεπιστημίου και 

5. Η βιωσιμότητα του προγράμματος. 

 

Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις-διορθώσεις σε μία πρόταση, εφόσον 

κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα ως άνω κριτήρια. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης το 

Συμβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ειδικούς για την οριστική 

διαμόρφωση της κρίσης του. 

Η απόφαση του Συμβουλίου αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο προς έγκριση και 

μετά την έγκρισή της κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τις σχετικές 

ενέργειες της αρμοδιότητάς της. 


