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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 20192020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045548 και κωδικό έργου ΕΕ 6178, που εκτελείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020
και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γ. Φθενάκη, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 16/10.09.2019 απόφασης
συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: 6ΨΗΡ469Β7Ξ-ΣΓ8, Ω0Ψ1469Β7Ξ-ΥΚΞ, ΩΠΨΖ469Β7Ξ-
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ΝΜΝ, 9ΨΗΓ469Β7Ξ-ΨΛΔ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα
που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συγκλήτους του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (218/28.06.2019,220/19.07.2019) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα
μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να
υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου
να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να
διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του
παρακάτω πίνακα . Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3
αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΟΧΙ

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά
την 01.01.2009
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού

ΝΑΙ/ΟΧΙ

τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού
μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος

ΝΑΙ/ΟΧΙ

διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα

ακολούθως
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ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και

0 - 25

δημοσιευμένου έργου
β) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού

0 - 10

τίτλου
γ) επιστημονικές

0 - 25

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια
(βλ. Σημείωση 1)
Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του

ακολούθως

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του

0 - 10

συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου
β) αξιοποίηση καινοτόμων

0 –15

μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

0 - 15

Σημείωση 1
Α)

έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες
6 - 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες
11 - 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες
> 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες
Β)
για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας
(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής 0,2.

3

ΑΔΑ: 6ΦΤ5469Β7Ξ-5ΒΡ

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα
ορισθεί, με πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν
αποκλεισθέντες και ο πίνακας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας . Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί.

Σε

περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση
της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε
αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του
Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν.
2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση
αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία
περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης
(μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα
είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό
Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 1/1/2009.
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80
ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην
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Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του
οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής.
 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
2. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε
περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την
εξάντληση της σειράς κατάταξης. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί
Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1)
Τμήμα ενώ το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3).
4. Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Τα ανατιθέμενα μαθήματα θα
πρέπει να είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.
5. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2).
6. Τα ανατιθέμενα μαθήματα αφορούν «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα
υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα» και υπό
προϋποθέσεις (βλ.1.2.3.4) «μαθήματα κορμού»/ «υποχρεωτικά μαθήματα».
7. Στην περίπτωση που σε ωφελούμενο ανατεθούν πάνω από ένα μαθήματα, τότε ένα (1) εξ αυτών δύναται να
είναι μάθημα «κορμού» / «υποχρεωτικό». Με τον όρο «υποχρεωτικά μαθήματα» / «μαθήματα κορμού»
νοούνται εκείνα.
8. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των
μαθήματων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες
της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου
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και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της
Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση
βαθμολογίας.
9. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€
ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν
αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται
αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε
περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:
• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα
(1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από
υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

10. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί,
από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να
καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά
400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που
διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική
απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.
11. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών
εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 214/19.4.2019 απόφαση Συγκλήτου και
συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 20192020.
12. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και
την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της
αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών
αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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13.Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών κατά την Εξεταστική Περίοδο του
Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του/της
ωφελουμένου/νης ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.
14.Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που
προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.
15.Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας
16.Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.
17.Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο
υποψηφιότητας που θα αποσταλεί στα αντίστοιχα e-mails, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:


Αίτηση Υποψηφιότητας



Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού
Πεδίου



Βιογραφικό Σημείωμα



Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.



Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. (Μόνο για περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η αναγόρευση)



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των
όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού
Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, δ) δεν
κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα, στ) Το περιεχόμενο των
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έντυπων εγγράφων που υποβάλλει με την υπ. αριθ. 41965/17.09.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος είναι ακριβώς όμοιο με από αυτό που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος εντός της προθεσμίας που ορίζει η Πρόσκληση.


Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι απαιτείται η
μετακίνησή εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο
βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκει.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκονται στη σελίδα 11 της παρούσας πρόσκλησης.

Τα ημεδαπά διοικητικά έγγραφα θα υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων θα υποβάλλονται τα ευκρινή αντίγραφα από τα αντίγραφα αυτών, τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά
υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Kατά την ηλεκτρονική αποστολή, στο θέμα θα πρέπει να αναφέρεται το επιστημονικό πεδίο και το
ονοματεπώνυμο του υποψήφιου.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την
παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ.). Σε περίπτωση υποβολής
αίτησης για περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία , παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό
αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.
Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί
τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.
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Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’
Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση
της Ελληνικής Γλώσσας.
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καμία απολύτως δέσμευση για
σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης
της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη
πρόσκλησης, αζημίως γι’αυτήν.

Πληροφορίες: κ. Κοντός Θεόδωρος (2421006413), email: kontos@uth.gr
κ. Βαλκαμελής Γιώργος (2421006443), e-mail: gvalkamelis@uth.gr

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Επιτροπής Ερευνών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ee.uth.gr) όπως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

H Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
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Συνημμένα:

1. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986
3. Αίτηση Υποψηφιότητας προς Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4. Πίνακας Μαθημάτων και συνοπτικής περιγραφής τους ανά Επιστημονικό Πεδίο
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1.Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σχολή
Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών
Επιστημών

Τμήμα

Τηλέφωνα

Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης (Βόλος)
(24210) 74897, 74783,
Αργοναυτών και
74785, 74786 (fax)
Φιλελλήνων, 38221,
Βόλος

Τμήμα Μηχανικών
Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής
(24210) 74452-5,
Πολυτεχνική Σχολή
Ανάπτυξης (Βόλος)
74431, 74380 (fax)
Πεδίον Άρεως, 383 34,
Βόλος

Σχολή Γεωπονικών
Επιστημών

Τμήμα Γεωπονίας
Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος
(24210) 93014, 93155,
(Βόλος)
93144 (fax)

E-mails

g-pre@uth.gr

g-prd@uth.gr

g-agr@uth.gr

Οδός Φυτόκου, ΤΚ 38446,
Ν.Ιωνία Βόλου

Σχολή Θετικών
Επιστημών

Τμήμα Φυσικής
(Λαμία)
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. ΛαμίαςΑθηνών,
Τ.Κ. 35 100 – Λαμία

(22310)60139

g-phys@uth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,
2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή,
3. δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην
αλλοδαπή,
4. δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της
παρούσας Δράσης,
5. δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
6. δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
8. Το περιεχόμενο των εγγράφων που υποβάλλω με για την υπ. αριθ. 41965/17.09.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι
ακριβώς όμοιο με από αυτό που θα υποβάλλω ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος εντός της
προθεσμίας που ορίζει η παραπάνω Πρόσκληση.

Ημερομηνία:

/

/2019

Ο – Η Δηλ.
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

12

ΑΔΑ: 6ΦΤ5469Β7Ξ-5ΒΡ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4
Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Διαμένω μόνιμα στη διεύθυνση…………………………………………αρ……………….Τ.Κ……………Πόλη…………………..........
και απαιτείται η μετακίνησή μου εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο
βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκω.

Ημερομηνία:

/

/2019

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

wnload from D
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3. Αίτηση υποψηφιότητας προς Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
κατάρτιση σύμβασης για πρόσληψη νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος
(2019-2020) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» .
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος)
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Δ.Τ.
ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΝΕΡΓΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΑΛΛΟ (περιγραφή)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ
Α.Μ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός - Αριθμός )
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ
Ε-mail

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση και συνημμένα υποβάλλω πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος/Μαθημάτων, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των
υποψήφιων.

Ο / Η υποβάλλων/-ουσα Πρόταση

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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4. Πίνακας Μαθημάτων και συνοπτικής περιγραφής τους ανά Επιστημονικό Πεδίο

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σχεδιασμός και εφαρμογή

ΜΘ1305

Χ

4

(ECTS)

3

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σ

Ω.Δ.

ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ω.Δ./ΘΕΩΡΙΑ

Παιδαγωγικό

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ

ΥΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η παλέτα των γνώσεις του εκπαιδευτικού και μαθηματική εκπαίδευση

Τμήμα

διδακτικών σεναρίων στα

Αποσυσκευάζοντας την Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου: το θεωρητικό πλαίσιο του

Δημοτικής

Μαθηματικά

Shulman για τις γνώσεις του εκπαιδευτικού

Εκπαίδευσης

Κουαρτέτο γνώσεων: το θεωρητικό πλαίσιο του Rowland για τις γνώσεις του
εκπαιδευτικού στα μαθηματικά
Η μετατόπιση από το τι γνωρίζουν στο τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στη σχολική
τάξη των μαθηματικών: το θεωρητικό πλαίσιο της Ball για τις γνώσεις του
εκπαιδευτικού στα μαθηματικά
Η μελέτη μαθήματος (lesson study) ως πρακτική βελτίωσης της διδασκαλίας και
μάθησης στα μαθηματικά
Εφαρμογή της μελέτης μαθήματος στα μαθηματικά στην προετοιμασία και υλοποίηση
διδακτικών πειραμάτων στο σχολείο
Αποτίμηση των διδακτικών πειραμάτων

16

ΑΔΑ: 6ΦΤ5469Β7Ξ-5ΒΡ

Τμήμα
Μηχανικών
Χωροταξίας

(ECTS)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σ

Ω.Δ.

ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ω.Δ./ΘΕΩΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Σκοπός
Γενικοί στόχοι – Μαθησιακά αποτελέσματα

Μεταφορές 1 (Κυκλοφοριακή
Τεχνική με Στοιχεία
Οδοποιίας)

Στόχος του μαθήματος «Κυκλοφοριακή τεχνική με στοιχεία οδοποιίας» είναι

Πολεοδομίας

η παροχή γνώσεων πάνω σε δύο βασικά αντικείμενα της επιστήμης του

και Περιφ/κης

Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού: την κυκλοφοριακή τεχνική και την οδοποιία.

Ανάπτυξης

Το μάθημα διαμορφώνεται με έμφαση στις χερσαίες μεταφορές, και
παράλληλα διδάσκονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης της
κυκλοφορίας, σε συνδυασμό με θέματα πολεοδομικού-χωροταξικού
σχεδιασμού και χρήσεων γης που επηρεάζουν, τόσο τις υποδομές (οδοποιία),
όσο και την κινητικότητα των ατόμων και την κυκλοφορία των οχημάτων.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Γνώσεις,Χάραξη οδού,Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία χώρων
στάθμευσης,Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών και μελετών διερεύνησης του
βαθμού επικινδυνότητας οδών,Απόκτηση γνώσεων που κρίνονται
ΠΥ0204

Χ

6

3

0

Υποχρεωτικό

απαραίτητες για την περαιτέρω εξειδίκευση στα αντικείμενα του μαθήματος.
Δεξιότητες
Βασικές αρχές και προδιαγραφές σχεδιασμού οδών, ισόπεδων κόμβων,
κόμβων κυκλικής κίνησης και κυκλοφοριακών συνδέσεων,Βασικές αρχές της
κυκλοφοριακής ροής και ικανότητας,Ικανότητες,Συλλογή, ανάλυση και
ερμηνεία κυκλοφοριακών στοιχείων και δεδομένων, τα οποία είναι
απαραίτητα για τον σχεδιασμό κυκλοφοριακών υποδομών,Εξοικείωση με τις
νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται στην
κυκλοφοριακή τεχνική, όπως είναι για παράδειγμα η προσομοίωση
κυκλοφορίας.
Οι γενικές ικανότητες που θα πρέπει να έχει αποκτήσει ο φοιτητής/φοιτήτρια
και στις οποίες αποσκοπεί το μάθημα είναι:
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση
και των απαραίτητων τεχνολογιών
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις,Λήψη αποφάσεων,Αυτόνομη
εργασία,Ομαδική εργασία,Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,Σχεδιασμός
και διαχείριση έργων,Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Περιεχόμενο
Εισαγωγή στην οδοποιία – Λειτουργική κατάταξη οδικού δικτύου, Στοιχεία
μελέτης χάραξης οδού – λειτουργικός έλεγχος,Στοιχεία μελέτης χάραξης οδού:
οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις,Ορατότητα – διαπλάτυνση
οδοστρώματος,Κυκλοφοριακές συνδέσεις,Αρχές σχεδιασμού ισόπεδων
κόμβων και κόμβων κυκλικής κίνησης,Λειτουργία οδικών στοιχείων και
κόμβων,Βασικά μεγέθη κυκλοφοριακής τεχνική,Κυκλοφοριακή
ικανότητα,Συλλογή και επεξεργασία κυκλοφοριακών
δεδομένων,Στάθμευση,Σήμανση – σηματοδότηση,Οδική ασφάλεια σε
κόμβους,Ευφυή συστήματα μεταφορών και προσομοίωση της κυκλοφορίας
Γενικοί

στόχοι

–

Γενικά

μαθησιακά

αποτελέσματα

Χωρική Ανάπτυξη Συνοριακών

Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των χωρικών δυναμικών και των

Περιοχών

επιπτώσεων που αναπτύσσονται στο συνοριακό χώρο σε σχέση με τα
ζητήματα της ολοκλήρωσης και της εξάλειψης των συνοριακών φραγμών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταφορές και στα δίκτυα υποδομών που
ενώνουν /χωρίζουν τα κράτη της ανατολική Ευρώπης και των Βαλκανίων.Στο
πλαίσιο αυτό μελετώνται ειδικά, τα πανευρωπαϊκά και διευρωπαϊκά δίκτυα
και ως μεγάλα έργα όσο και ως χωρικές παρεμβάσεις που αναδιαρθρώνουν
τον
ΑΡ0100

Ε

5

3

0

Επιλογής

χώρο.

Πως

εξειδικεύονται

στις

παρακάτω

κατηγορίες

Γνώσεις: Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις της
φύσης και του ρόλου του συνόρου και του συνοριακού χώρου μέσα από μια
ιστορική ανάλυση των εξελίξεων μέχρι τις μέρες μας, των αντιλήψεων και των
κυρίαρχων στερεοτύπων που εμφανίζονται, των οικονομικών δυναμικών και
των συνοριακών πολιτικών που σχεδιάζονται στο ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο, ιδιαιτέρως από την πλευρά του ρόλου του φυσικού σχεδιασμού και
των τεχνικών έργων.

Δεξιότητες:Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν τις δεξιότητες

18

ΑΔΑ: 6ΦΤ5469Β7Ξ-5ΒΡ

διεξαγωγής έρευνας πεδίου με αναφορά στο συνοριακό χώρο στο πλαίσιο της
ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσουν. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να
αξιολογούν στρατηγικά κείμενα διασυνοριακών πολιτικών μέσα από κριτική
αξιολόγηση, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσει ο κάθε
φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια.

Ικανότητες
Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες επιστημονικής ανάλυσης
του συνοριακού χώρου, των δυναμικών που αναπτύσσονται και των πολιτικών
που σχεδιάζονται και έχουν χωρική διάσταση, και να μπορούν αν αντιληφθούν
και να εκτιμήσουν το ρόλο και τις επιπτώσεις των δικύων υποδομών στον
διεθνικό και διαπεριφερειακό χώρο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη μελέτη των επιπτώσεων των συνόρων
στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές σε ιδιαίτερη συσχέτιση με τους
ευρωπαϊκούς και διευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και δικτύων
υποδομών. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται μέσα από
τη θεωρία, την εμπειρική τεκμηρίωση, τις ασκούμενες πολιτικές και την
εμπειρική διερεύνηση,

οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την

εξέλιξη, την μορφή και την ένταση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στα
επιλεγέντα πεδία εστίασης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθενται ειδικότερα τα
νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα μέσα από μια
πιο κοντινή σκοπιά, η διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας με την Τουρκία, την
Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Κύπρο και Ιταλία, ως επίσης και των Δυτικών
Βαλκανίων μεταξύ τους.

Επίσης αναλύονται

σύγχρονα γεγονότα

της

επικαιρότητας που αφορούν τόσο τον ευρωπαϊκό όσο και τον ελληνικό
συνοριακό χώρο, όπως είναι το προσφυγικό ζήτημα, οι διασυνοριακές εντάσεις,
πρωτοβουλίες συνεργασίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο κλπ. Επίσης αναλύονται
οι διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες εδαφικής συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19

ΑΔΑ: 6ΦΤ5469Β7Ξ-5ΒΡ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Βιοπληροφορική

ΒΚ1040

Ε

5

4

2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(ECTS)

/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

Ω.Δ.

Σ

Ω.Δ./ΘΕΩΡΙΑ

ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ

ΚΕΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οργάνωση και σχεδιασμός βιολογικών βάσεων δεδομένων, αναζήτηση/εύρεση

Γεωπονίας

προτύπων, ανάλυση και σύγκριση ακολουθιών, μεθοδολογίες πολυμεταβλητής

Φυτικής

στατιστικής ανάλυσης, μηχανική μάθηση, μικροσυστοιχίες DNA.

Παραγωγής και

Εφαρμογές σε λογισμικά (εκ των R, Python, C++)

Αγροτικού
Περιβάλλοντος

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Μεθοδολογία Έρευνας

2611

Ε

4

(ECTS)

4

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Σ

Ω.Δ.

ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ω.Δ./ΘΕΩΡΙΑ

Τμήμα Φυσικής

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ

Ελεύθερ
ο
Επιλογή
ς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α: Σύγχρονες τάσεις στην Εκπαιδευτική και Κοινωνική Έρευνα • Τα κυριότερα
ερευνητικά παραδείγματα στις κοινωνικές επιστήμες • Σύντομη ιστορική αναδρομή των
διαφόρων ερευνητικών ‘σχολών’ και ρευμά-των στις επιστήμες της αγωγής • Σύγχρονες

ΦΥΣΙΚΩΝ

τάσεις (π.χ. το συνδυαστικό μοντέλο έρευνας) Β: Ο Σχεδιασμός της έρευνας • Η

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

επισκόπηση της βιβλιογραφίας (είδη επισκόπησης) • Η ανάπτυξη ερευνητικών
ερωτημάτων και υποθέσεων • Η δημιουργία ερευνητικού πλάνου • Ηθικά ζητήματα
που αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας Γ: Μέθοδοι έρευνας στις επιστήμες της αγωγής •
Ερωτηματολόγια και κλίμακες μέτρησης • Συνέντευξη (δομημένη, ημι-δομημένη, μηδομημένη) • Παρατήρηση (συστηματική και συμμετοχική) • Ντοκουμέντα κι άλλες
γραπτές πηγές Δ: Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων • Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών
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δεδομένων • Τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων • Ε: Έλεγχος ποιότητας και
συγγραφή της έρευνας • Οι έννοιες της εγκυρότητας κι αξιοπιστίας σε ποσοτικές και
ποιοτικές έρευνες • Η συγγραφή μίας ολοκληρωμένης μελέτης (π.χ. άρθρου ή
διατριβής)
Διδακτική της Βιολογίας

2608

Χ

4

4

0

Ελεύθερ
ο
Επιλογή
ς

1. Για την Επιστημονική Μέθοδο: Ιστορική Διαδρομή. Από τον επιστημονικό θετικισμό
στον μεταθετικισμό2. Για την Επιστημονική Μέθοδο: Μοναδική ή πολλαπλή;
3. Ιστορική πορεία του Δαρβινισμού: Από τον Αριστοτελισμό στο Νεο-Δαρβινισμό και
από την Τυπολογία στην Πληθυσμιακή οπτική
4. Για τη θέση της Βιολογίας ανάμεσα στις Επιστήμες: Διδακτικές προεκτάσεις
5. Μια ιστορική θεώρηση της ανακάλυψης του Γενετικού Κώδικα
6. Η ιστορία της Βιολογίας ως Διδακτικό εργαλείο
7. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών- Εποικοδομητισμός
8. Χρήση Μοντέλων και Αναλογιών στη Διδασκαλία των ΦΕ και της Βιολογίας
9. Από τη Μνήμη στους Εννοιολογικούς Χάρτες
10. Χάρτες Εννοιών στη Βιολογία
11. Για τις Εναλλακτικές και άλλες ιδέες των μαθητών πάνω στις έννοιες της Γενετικής
και της Κληρονομικότητας
12. Ιδέες των μαθητών για την Εξέλιξη και την Φυσική Επιλογή
13. Ιστορική Διαδρομή: Ιστορία της Διερευνητικής Μάθησης και Διδασκαλίας στις ΗΠΑ:
Dewey- Schwab και BSCS (The Biological Science Curriculum Study). Aπόψεις της NRC
στη δεκαετία του ΄90
14. Η περίπτωση του BSCS (The Biological Science Curriculum Study)
15. Συνεργατική Μάθηση στη διδασκαλία της Βιολογίας
16. Η μέθοδος Project
17. Μάθηση μέσω Διερεύνησης (ΜΜΔ) και Διδακτική των ΦΕ και της Βιολογίας στον
αστερισμό του Εποικοδομητισμού.
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