Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) (www.uowm.gr)
ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη
λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν
τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που
έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα
της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-2004 μεταφέρθηκε
και το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό
προσωπικό
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) (www.uowm.gr )
ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη
λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν
τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που
έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, δηλ. τα δύο Τμήματα της
Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, το Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών
και το Τμήμα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων, το οποίο
μετονομάστηκε το 2009 σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Το
2005 άρχισε τη λειτουργία του το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών ενώ το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών υποδέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2006-2007.
Σήμερα, στα Τμήματα του φοιτούν 3420 προπτυχιακοί φοιτητές.

Το Γραφείο Διασύνδεσης
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
αποτελεί τη γέφυρα σύνδεσης φοιτητών και αποφοίτων με το
ευρύτερο επιστημονικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό
περιβάλλον,
συμβουλεύοντας
και
καθοδηγώντας
τους
ενδιαφερόμενους αφενός σε ζητήματα που αφορούν στη συνέχιση
των σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αφετέρου στην πιο
ομαλή πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Μέσω της ιστοσελίδας του,
των διαλέξεων, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και του
έντυπου ενημερωτικού υλικού παρέχει τακτική ενημέρωση
επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτό να αποτελεί μία σταθερή και
έγκυρη πηγή γνώσης και ενημέρωσης.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
στοχεύει στην παροχή μιας σειράς ολοκληρωμένων υπηρεσιών με
σημαντικά αναδυόμενα οφέλη, όπως:

Την ενίσχυση του βαθμού εξωστρέφειας
του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο σύγχρονο
εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
Την επιτυχή διασύνδεση τελειοφοίτων/αποφοίτων με
την αγορά εργασίας

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού το Γραφείο Διασύνδεσης
παρέχει μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξειδικευμένης
πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης σε
θέματα προώθησης της απασχόλησης, προγραμμάτων σπουδών και
σταδιοδρομίας όπως:
Προσφερόμενες θέσεις εργασίας
Μεταπτυχιακά/ Διδακτορικά / Μεταδιδακτορικά
Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό
Υποτροφίες και Κληροδοτήματα
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Ερευνητικά Προγράμματα σε Ελλάδα και Εξωτερικό
Δραστηριότητες Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Προγράμματα Κατάρτισης και Εκπαίδευσης
Στοχευμένες εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια
Το Γραφείο διασύνδεσης, σε συνεργασία πάντα με την
κεντρική δομής της οριζόντιας δράσης της Δ.Α.ΣΤΑ.,
συμβάλει στην πιο ομαλή μετάβαση του αποφοίτου του
ιδρύματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από
τον ακαδημαϊκό στον εργασιακό και κοινωνικό βίο.
Οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής προσφέρονται σε
όλους τους φοιτητές και αποφοίτους οι οποίοι
επιθυμούν να βοηθηθούν στο σχεδιασμό της καριέρας
τους. Οι συναντήσεις αυτές αφορούν σε:
α. ατομικές συναντήσεις μικρής διάρκειας με σκοπό τον
έλεγχο του βιογραφικού σημειώματος ή της
συνοδευτικής επιστολής.
β. ατομικές συναντήσεις μεγαλύτερης διάρκειας οι
οποίες έχουν στόχο την αναλυτική συζήτηση θεμάτων
σπουδών ή εργασίας.
γ. Ομαδικά εργαστήρια φοιτητών ή αποφοίτων
Παράλληλα το Γραφείο Διασύνδεσης ενημερώνει και
εξυπηρετεί κάθε ενδιαφερόμενο άτομο που αναζητά
πληροφορίες για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας.
Από τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, όταν θα είσαι και εσύ μέλος
μιας ακαδημαϊκής κοινότητας μην ξεχάσεις να περάσεις
από το Γραφείο διασύνδεσης του ΠΔΜ για χρήσιμες και
χρηστικές πληροφορίες για τη νέα σου φοιτητική ζωή.
Στοιχεία Επικοινωνίας: dasta.uowm.gr/career
Τηλέφωνα: 2461056252, 2461056251, 23850555036. Email: info-career@uowm.gr

