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ΠΡΟ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ
ΒΑΕΙ ΣΟΤ Π.Δ. 407/80 ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΚΑΙ ΤΓΦΡΟNΨΝ
ΑΙΑΣΙΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΗ ΦΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ
TOY ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΨΝ
Η υνέλευση (συν. 18-1-2018) του Σμήματος λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθ.5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 54 του Ν.3653/08 (ΥΕΚ 49Α΄),
του άρθρου 80 παρ. 6 Ν.4009/11, και άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Τ.Α.
Υ.125.5/7/188935/Ζ2/3.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΘΣ04653Π-ΚΘΗ) και την από 19.12.2017 (ΑΔΑ:
ΨΝΡΛ46ΧΖ2Ν-ΤΝ) απόφαση της Πανεπιστημιακής υγκλήτου με την οποία διατέθηκε
στο Σμήμα μας 50% πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Φρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε την πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με πλήρη απασχόληση για την
κάλυψη αναγκών διδασκαλίας του παρακάτω μαθήματος, ως εξής:
Μάθημα:
Διδασκαλία της Σουρκικής ΓλώσσαςΜορφολογία και ύνταξη

χρονικό διάστημα
1/3/2018 έως 31/7/2018

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Σμήματος (Δ/νση:
Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ.: 210 3689575, 9589) από 2/2/2018 έως 12/2/2018 τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΣΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Σαυτότητάς

Για το γνωστικό αντικείμενο «Διδασκαλία της Σουρκικής Γλώσσας-Μορφολογία και
ύνταξη» απαιτούνται τα εξής:
Πτυχίο στις Γλωσσικές Επιστήμες ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και Διδακτορικός τίτλος
συναφείς με τη Διδασκαλία της Σουρκικής ως Ξένης Γλώσσας και (υποχρεωτικά) διδακτική
εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη διδασκαλία της
Σουρκικής (κατά προτεραιότητα) σε ελληνόφωνους.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσφέρουν υποδειγματική διδασκαλία με θέμα που θα
οριστεί δύο (2) ημέρες πριν την πραγματοποίηση αυτής.
Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα συναξιολογηθεί η ύπαρξη συναφών
επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και διδακτικών συγγραμμάτων συναφών με το
αντικείμενο της θέσης. ε κάθε περίπτωση, η διδακτική προϋπηρεσία όπως περιγράφεται
ανωτέρω αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση και κριτήριο για την επιλογή.
Σο πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως
από την αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών
Πράξεων πρόσληψης.
Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Σμήματος (Δ/νση: Καπλανών 6, 10680 Αθήνα, τηλ.: 210 368 9575, 9589).

Αθήνα, 1/2/2018
Ο Πρόεδρος *

Καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα
ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ

1 ) Όλα τα A.E.I. της Xώρας
2) Όλα τα Eρευνητικά Kέντρα της
χώρας αντίστοιχου Eπιστημονικού Πεδίου
-Γενική Γραμματεία Έρευνας και Σεχνολογίας

sisi@gsrt.gr
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας Υυσικών Επιστημών
president@central.demokritos.gr
smagki@central.demokritos.gr
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
president@ekke.gr
- Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)
secretary@hcmr.gr
viki@hcmr.gr
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
secretary@admin.noa.gr
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
gathan@eie.gr
- Ίδρυμα Σεχνολογίας και Έρευνας (ΙΣΕ)
central@admin.forth.gr
renag@admin.forth.gr
divini@admin.forth
dougalis@admin.forth.gr
- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
grammateiads@pasteur.gr
secr.director@mail.pasteur.gr
secr.director@pasteur.gr
anakou@pasteur.gr
- Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Υλέμινγκ»
secretariat@fleming.gr
kornarou@fleming.gr
isabaloglou@fleming.gr
- Κέντρο Έρευνας και Σεχνολογίας
elias.houstis@gmail.com
- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Σεχνολογίες της Πληροφορίας, Σων Επικοινωνιών και
της
Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»
director@athena-innovation.gr

3) Τπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
dimosiografika@ydmed.gov.gr

4) Τπουργείο Εξωτερικών
webteam@mfa.gr
pressof3@mfa.gr
5) Τπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
web_adm@minedu.gov.gr
6) Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) ΕΚΠΑ με την
παράκληση να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα και σε όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του
ΕΚΠΑ (Facebook, Twitter, Alumni)
helpdesk@noc.uopa.gr
7)Τπεύθυνο για ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Σμήματος

