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Αθήνα 15 Μαρτίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποτροφίες επίδοσης β΄ έτους σπουδών 2016-2017
Ενημερώνουμε τους φοιτητές του β΄ έτους για τον τελικό πίνακα των υποτροφιών
επίδοσης που αφορούν το α΄ έτος σπουδών. Βάσει του σχετικού Κανονισμού που έχει
γνωστοποιηθεί, υποτροφία δικαιούνται οι ακόλουθοι:
Κατεύθυνση «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία»
1. Γεωργοπούλου Μαρία - Σοφία: μείωση διδάκτρων 50%
2. Λιούις Χριστίνα - Άννα: μείωση διδάκτρων 25%
3. Βανάκα Χρυσούλα: μείωση διδάκτρων 25%
Κατεύθυνση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
1. Βυθούλκας Διονύσιος: μείωση διδάκτρων 50%
2. Καραγιάννη Ευαγγελία: μείωση διδάκτρων 25%
Κατεύθυνση «Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»
1. Ζαλαβρά Ελένη: μείωση διδάκτρων 50%
2. Παπαγιαννακοπούλου Ελένη: μείωση διδάκτρων 25%
Οι νέοι υπότροφοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Γραμματεία του
ΠΜΣ (υπεύθυνος: Δ. Πάνος), για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να
επιβεβαιωθεί το τελικό ποσό των διδάκτρων που οφείλουν.
Επισημαίνουμε ότι, όπως προβλέπει ο Κανονισμός Υποτροφιών, είναι πιθανόν να
προκύψουν εκ μεταφοράς (μετά από την εξέταση των δικαιολογητικών των υποτρόφων
επίδοσης), επιπλέον υποτροφίες συνεργασίας με τον Τομέα Παιδαγωγικής βάσει
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.
Η καταβολή του υπολοίπου ποσού των διδάκτρων για το γ΄ εξάμηνο καθώς και των
διδάκτρων για το δ΄ εξάμηνο θα πρέπει να γίνει ως την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017.
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Η καταβολή των διδάκτρων θα γίνεται στα υποκαταστήματα της Alpha Bank, αρ.
λογαριασμού 802002001000227 (δικαιούχος: Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας, IBAN: GR0301408020802002001000227) και στο καταθετήριο θα
πρέπει να αναγράφεται το όνομα του καταθέτη φοιτητή και η ένδειξη «για το ΠΜΣ Θεωρία
και Πράξη». Οι φοιτητές θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν στη Γραμματεία του
ΠΜΣ (ή να το αποστείλουν με φαξ / ηλεκτρονικά) το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης που
χορηγεί η τράπεζα, για να καταχωρηθεί η πληρωμή και να τους δοθεί απόδειξη είσπραξης
για δική τους χρήση – υπογραμμίζεται ότι αν δεν προσκομιστεί το καταθετήριο, η
εξόφληση θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

