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Ο Τόπος μας

Η Πτολεμαΐδα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Απέχει μόλις μισή
ώρα από την Κοζάνη (με το λεωφορείο) ενώ και η Θεσσαλονίκη απέχει μιάμιση ώρα. Αποτελεί τη λιγνιτική
καρδιά της Ελλάδας, καθώς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Γενικά, πρόκειται για βιομηχανική πόλη, με βασικούς άξονες τουριστικού ενδιαφέροντος το Παλαιό
Υδραγωγείο και το Ανθρωπολογικό – Λαογραφικό Μουσείο. Στην πτέρυγα εικαστικών του Μουσείου
στεγάζεται η Δημοτική Πινακοθήκη, με έργα γνωστών ζωγράφων.

Η Εγνατία Οδός και οι νέοι αυτοκινητόδρομοι καθιστούν εύκολη, γρήγορη και ασφαλή την οδική
σύνδεση  της Δυτικής Μακεδονίας με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η Πτολεμαΐδα διαθέτει σύγχρονο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ που τη συνδέουν με τις
μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, καθώς και με τις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Πτολεμαΐδας εκτελεί συχνά δρομολόγια από και προς τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

 
Ρωτώντας πας...Πτολεμαΐδα

      https://www.ktelkozanis.gr

      https://www.astikoktelptolemaidas.gr/

Η θέση της Σχολής & των Τμημάτων του ΠΔΜ

Τα Τμήματα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΠΔΜ στεγάζονται σε κτίριο στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ της
πόλης.
Τακτικά δρομολόγια αστικής συγκοινωνίας συνδέουν τo συγκρότημα της ΣΕΥΠ με το κέντρο της πόλης.

 

Υποδομές φιλικές προς ΑΜΕΑ
Ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης για φοιτητές και προσωπικό
Κέντρα ευεξίας

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων
Η ΜΥΦΕΟ δημιουργεί κλίμα φροντίδας για τους φοιτητές και το προσωπικό μας με:

https://myfeo.uowm.gr/

 

Πού θα μείνω;
Υπάρχουν πολλά διαμερίσματα προς ενοικίαση στην πόλη κατάλληλα για φοιτητές, επιπλωμένα και μη.
Πηγή πληροφοριών για την εύρεση διαμερίσματος αποτελούν οι αγγελίες των εφημερίδων ή του
διαδικτύου, ενώ στο χώρο του Πανεπιστημίου  τοποθετούνται δεκάδες ενοικιαστήρια, καθώς και αγγελίες
φοιτητών που αναζητούν συγκάτοικο. Μια ακόμα επιλογή είναι και τα μεσιτικά γραφεία.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας υποδομών φιλοξενίας
φοιτητών στην Πτολεμαΐδα, το αμέσως επόμενο διάστημα.
Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει υπηρεσίες και ενημέρωση σχετικά με θέματα που συνδέονται
κυρίως με τη δωρεάν σίτιση, στέγαση καθώς και θέματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως το φοιτητικό
στεγαστικό επίδομα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24610 68058, E-mail: merimna-pto@uowm.gr

 

Ώρα για Φαγητό
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 στο φοιτητικό εστιατόριο της
ΣΕΥΠ.

Πού στεγάζεται
Τις ώρες συναλλαγής
Την ιστοσελίδα Σχολής/Τμήματος
Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), το τηλέφωνο

Φάκελος "ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"
Φρόντισε από την αρχή να μάθεις:

Στη Γραμματεία απευθύνεσαι για θέματα, όπως:
Εγγραφές, πρόγραμμα σπουδών, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διακοπή σπουδών, σύμβουλο σπουδών κ.α.
Βρες τη γραμματεία σου εδώ:
https://www.uowm.gr/academics/scholes-kai-tmimata

 

Φοιτητική Ζωή!
Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν φοιτητικές ομάδες με επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές
δραστηριότητες που αποτελούν πυρήνες ζωής, επιστημονικής έκφρασης και πολιτισμού. 
Γιατί φοιτητής δε σημαίνει μόνο αμφιθέατρα, σπουδαστήρια και εργαστήρια…
https://www.uowm.gr/i-zoi-sto-pdm/foititikes-omades/

 

Καλώς ήρθατε
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