INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.05 20:58:56
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ω5Η9469Β7Ξ-ΔΘ8

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
Βόλος, 4 Φεβρουαρίου 2019
Αρ. Πρωτ: 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΠΜΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Διαχείριση
Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
μετά από απόφαση της 4ης/ 29-1-2019 συνεδρίασης της Ειδικής Διατμηματικής
Επιτροπής του, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πρόσληψη διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
για τη συνδιδασκαλία του μαθήματος «Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Διαχείριση
Περιβάλλοντος». Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 34 (παρ. 16) του Ν. 4115/2013 και το άρθρο 36 (παρ. 1) του Ν. 4485/2017
και ισχύει σήμερα, ως διδάσκοντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
μπορούν να προσλαμβάνονται επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους,
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι
εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή
συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Για την προκηρυσσόμενη θέση, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Πτυχίου
πρώτου κύκλου σπουδών, Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καθώς και
Διδακτορικού Διπλώματος σε γνωστικά συναφή με το αντικείμενο του που
προκηρύσσει το ΔΠΜΣ.
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και συγκεκριμένα
για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (δηλαδή από 11-2-2019 έως
και 21-6-2019).
Οι ώρες απασχόλησης είναι 3 (τρεις) ανά εβδομάδα για 7 (επτά) εβδομάδες
διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους
2018-2019. Η αμοιβή θα ρυθμιστεί πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Αίτηση (επισυνάπτεται).
2.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
3.Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που
προκηρύσσει το ΔΠΜΣ.
4. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, συναφές με γεωχωρικές τεχνολογίες μεγάλου
φάσματος.
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5. Διδακτορικό Δίπλωμα, συναφές με τον σχεδιασμό του χώρου και τη διαχείριση
περιβάλλοντος με χρήση γεωχωρικών τεχνολογιών.
6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας, συναφούς σε θέματα γεωπληροφορικής,
σε ΑΕΙ (επιστημονικός/εργαστηριακός συνεργάτης, ΠΔ 407/80 κτλ.).
7. Τεκμηρίωση επιστημονικού έργου του υποψηφίου, συναφούς με την υλοποίηση
γεωχωρικών τεχνολογιών.
8. Περίγραμμα μαθήματος.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο
υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες
υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα
ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης,
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων,
υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από
δικηγόρο.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε
φάκελο και να συνοδεύονται από πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε
υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των φακέλων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.
Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών
Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» την αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το
σχετικό έντυπο) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά από τις 06/02/2019 έως και
τις 15/02/2019.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά στη
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Γραμματεία ΔΠΜΣ «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική
Οικονομία», Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος.
Επισημαίνεται ότι για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της
σύμβασης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία
του ΔΠΜΣ (τηλ. 24210-74444, stvafeia@uth.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ
Καθηγήτρια Όλγα Γ. Χριστοπούλου
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Πρόσληψη για τη συνδιδασκαλία του παρακάτω μαθήματος εαρινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή Θέσης

Τίτλος Μαθήματος

Κάτοχος Πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών,
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (συναφούς με
γεωχωρικές τεχνολογίες μεγάλου φάσματος) και
Διδακτορικού Διπλώματος (συναφούς με τον σχεδιασμό
του χώρου και τη διαχείριση περιβάλλοντος με χρήση
γεωχωρικών τεχνολογιών)

Γεωχωρικές Τεχνολογίες
στη Διαχείριση
Περιβάλλοντος
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Αίτηση υποψηφιότητας προς τη
Γραμματεία του ΔΠΜΣ
«Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία»
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδάσκοντα στο μάθημα «Γεωχωρικές
Τεχνολογίες στη Διαχείριση Περιβάλλοντος» του ΔΠΜΣ για το εαρινό εξάμηνο
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Δ.Τ.
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Α.Μ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(οδός-αριθμός-Τ.Κ.- πόλη)
ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
E-MAIL
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Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω την αίτηση καθώς και τα
απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο
κατά την κρίση των υποψηφίων.

Βόλος, ……………………..

Ο/Η αιτών/ούσα

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

