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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Ηράκλειο, 12 Φεβρουαρίου 2018 
                                                                     Αρ. Πρωτ.: 1614 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ 

ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» 
 
Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΕΛΚΕΠΚ) στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες Κατόχους ∆ιδακτορικού» 
της ΕΥ∆ του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2144/17-5-2017, όπως τροποποιήθηκε µε την πρόσκληση µε αρ. Πρωτ. 
12277/14-6-2017 κωδ. Ε∆ΒΜ45), η οποία συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 
και από Εθνικούς Πόρους, και σύµφωνα µε την απόφαση  της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 534/18-12-
2017), προσκαλεί Νέους Επιστήµονες, κατόχους ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για 
την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018, στο παρακάτω µάθηµα 
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης ανά εξάµηνο (έως δύο µαθήµατα για 
όλο το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018), όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση 116/5-11-2017 του Τµήµατος 
Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και τη Σύγκλητο του Πανεπιστήµιο Κρήτης Συν 382/18-01-
2018 και αναλυτικά περιγράφεται στον πίνακα µαθηµάτων και στο παράρτηµα, που επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση.   
Οι ενδιαφερόµενοι/ες Νέοι/ες Επιστήµονες, κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος καλούνται να υποβάλλουν 
Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας στο παρακάτω µάθηµα προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης (έως δύο µαθήµατα για όλο το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018).  
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες θα αξιολογηθούν σύµφωνα µε τα παρακάτω κριτήρια.  
 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθµολόγησης 

  1. Σχεδιάγραµµα ∆ιδασκαλίας Μαθήµατος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

  

    i.          Συνάφεια µε την περιγραφή του µαθήµατος / 
∆οµή, οργάνωση και  κατανοµή ύλης 

0-25 

    ii.          Αξιοποίηση καινοτόµων µεδοθολογιών/ 
θεωριών & βιβλιογραφίας καθώς και νέων τεχνολογιών, 
όπως ΤΠΕ,  στη διδασκαλία  και στην αξιολόγηση των 
φοιτητών 

0-15 

ΑΔΑ: 9ΒΙ0469Β7Γ-061



 
 
 

 
  

2 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθµολόγησης 

   iii.          Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τη 
διδασκαλία του µαθήµατος 

0-10 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 1 0-50 

2.      Βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίου-υποψηφίας (το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:) 

  

 i.            Προηγούµενη διδακτική, 
εργαστηριακή,  ερευνητική εµπειρία σε αναγνωρισµένο 
Ερευνητικό Ίδρυµα ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

0-15 

 ii.            ∆ηµοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-15 

iii.            Συνάφεια δηµοσιευµένου επιστηµονικού 
έργου µε το µάθηµα 

0-20 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 2 0-50 

Συνολική Βαθµολογία Κριτηρίου 1&2 0-100 

 
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τη Συνέλευση του Τµήµατος 
Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, κατόπιν εισήγησης της 
Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης  που έχει οριστεί από τη  Συνέλευση του Τµήµατος Μαθηµατικών και 
Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών για το µάθηµα.  Η Συνέλευση του Τµήµατος, µε αιτιολογηµένη απόφαση της, 
δύναται να µεταβάλλει την βαθµολογία των υποψηφίων της Εισηγητικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 
συνεπώς την τελική κατάταξη πρόσληψης. Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν 
σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.  
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α µε τη µεγαλύτερη 
βαθµολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύµατος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα 
επιλογής των εποµένων υποψηφίων, έως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες 
διατηρούν το δικαίωµα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις 
αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωµα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στην “∆ΙΑΥΓΕΙΑ”. 
 
Πρόσθετοι Όροι 
 
1. ∆ικαίωµα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή το 
οποίο:  
  Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος το αντικείµενο του οποίου είναι σχετικό µε το µάθηµα που 
αφορά η αίτηση του 
  Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ηµεροµηνία επιτυχούς υποστήριξης) µετά τις 01/01/2007. 
  ∆εν κατέχει θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα του 
Π.∆. 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, πέραν της σύµβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης  
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  ∆εν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας 
ή της αλλοδαπής. 
2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστηµιακοί Υπότροφοι βάσει των 
προβλέψεων των κείµενων 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. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) µαθήµατος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάµηνο δεν 
επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύµατος υποδοχής.  
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειµένου του έργου είναι η υλοποίηση του µαθήµατος, η οποία πιστοποιείται 
µε σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τµήµατος, ή του Κοσµήτορα/-τειρα της οικείας Σχολής 
καθώς και η παροχή συµβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισµένες ώρες της εβδοµάδας, οι οποίες θα 
εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τµήµατος, την Κοσµητεία αν το µάθηµα δίνεται από τη Σχολή, µετά από 
εισήγηση του/της Προέδρου ή του/της  Κοσµήτορα/-τειρας και µετά από συνεννόηση µε τον/την διδάκτορα. 
Οι ενδιαφερόµενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαµβάνει τα κάτωθι:  

• Αίτηση Υποψηφιότητας,  
• Πρόταση Σχεδιαγράµµατος ∆ιδασκαλίας Μαθήµατος,  
• Βιογραφικό σηµείωµα,  
• Φωτοαντίγραφο ∆ιδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α  

1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους 
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,  

2. τα στοιχεία του βιογραφικού σηµειώµατος είναι αληθή,  
3. δεν κατέχει θέση µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συµβασιούχου διδάσκοντα 

του Π.∆. 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, και  

4. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήµονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνοµάθειας 
∆΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.  
Η αµοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00 €) ανά 
ακαδηµαϊκό εξάµηνο (συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόµενου/ης, εργοδότη/τριας 
ή του αναλογούντος ΦΠΑ).  
Στην περίπτωση που ο τόπος µόνιµης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήµονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε 
διαφορετικό Νοµό από εκείνους που εδρεύουν τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης, πέραν της αµοιβής 
για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδηµαϊκό εξάµηνο 
(µετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησής του.  
 
Οι ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειµένου συνάδουν µε την έναρξη των ακαδηµαϊκών 
εξαµήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαµήνων, συµπεριλαµβανοµένης και της 
επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεµβρίου για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018, σύµφωνα µε το 
ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης Συν 366/23-3-2017, Συν 370/25-5-2017.  
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη 27 
Φεβρουαρίου 2018 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: email kopanaki@uoc.gr, Βαρβάρα 
Κοπανάκη, τηλ. 28310 77948.  
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους: (ΕΛΚΕ, Πανεπιστήµιο, στην ιστοσελίδα 
του τµήµατος Μαθηµατικών και Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών  του ΠΚ και του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση») 

 
Παραθέτουµε τους διαδικτυακούς τόπους. Π.χ.: 
http://www.uoc.gr 
http://www.elke.uoc.gr 
http://www.edulll.gr 

 
και διέπεται από τους κανόνες: 
 
του Οδηγού ∆ιαχείρισης και Χρηµατοδότησης http://www.elke.uoc.gr/management/files/ELKE-OXE.pdf 
 
και του Οδηγού Σύναψης Συµβάσεων Έργου και Εργασίας   
 
http://www.elke.uoc.gr/management/files/%CE%A9%CE%A0%CE%A9%CE%A1469%CE%927%CE%93-
6%CE%A3%CE%95.pdf 
 
 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και ∆ιαχείρισης  

 
Παναγιώτης Τσακαλίδης 

 
 
 
Συνηµµένα:  
1. Πίνακας Μαθήµατος  
2. Παράρτηµα – Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθήµατος  
3. Αίτηση Υποψηφιότητας  
 

 
 
 
 
 

  

ΑΔΑ: 9ΒΙ0469Β7Γ-061



 
 
 

 
  

5 

 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ   

Τμήμα 
Κωδι

κός 
Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 

Διδ. 

Μον

άδες 

Πιστωτικέ

ς 

Μονάδες 

(ECTS) 

Ώρες 

Θεωρίας/ 

εβδομάδ

α 

Ώρες 

Εργαστηρίου/εβδομ

άδα 

Κατηγορία Θέση 

Μαθηµατικών 
και 
Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών 

ΜΕ

M 
331 

Εργαστήριο 
Γλώσσας 
Προγραµµατισµού 

Εαρινό 4 8 - 4 Επιλογής 1 

 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Τµήµα Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήµατος  

Μαθηµατικών και 
Εφαρµοσµένων 
Μαθηµατικών 

ΜΕM 
331 

Εργαστήριο Γλώσσας 
Προγραµµατισµού  

Σκοπός του µαθήµατος είναι η  

εξοικείωση του φοιτητή µε ευρύ φάσµα  

υπολογιστικών εργαλείων και η  

απόκτηση εµπειρίας στην αναζήτηση  

του κατάλληλου υπολογιστικού  

περιβάλλοντος για την επίλυση του κάθε  

προβλήµατος. 

Το µάθηµα διδάσκεται 4 ώρες την  

εβδοµάδα µέσα στο εργαστήριο µε τους  

φοιτητές να έχουν ταυτόχρονη  

πρόσβαση σε υπολογιστή.  

Περιεχόµενο: Στο µάθηµα διδάσκονται  

µερικά (π.χ. ένα από κάθε κατηγορία)  

από τα παρακάτω. Ο σκοπός δεν είναι  

να διδαχτεί ο φοιτητής πλήρως το κάθε  

ένα από αυτά τα αντικείµενα αλλά να  

του γίνουν φανερά τα προτερήµατα που  

έχει το κάθε εργαλείο και το πότε  

χρησιµοποιείται, ώστε να µπορεί να  

επιλέξει το κατάλληλο για το κάθε  

πρόβληµα που έχει να επιλύσει.  

1.  Εργαλεία Μορφοποίησης Κειµένων 

και Ιστοσελίδων (π.χ. latex, html) 

2.  Γενικές Γλώσσες Προγραµµατισµού  

διαφορετικές της Python (π.χ. C, C++) 

3. Γλώσσες Προγραµµατισµού ειδικού  

σκοπού (π.χ. asymptote  για γραφικά, R  

για στατιστική επεξεργασία, maxima για  
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συµβολικούς υπολογισµούς) 

4. Προγραµµατιστικά εργαλεία  

επιστηµονικών υπολογισµών (π.χ.  

παράλληλος προγραµµατισµός). 
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3. Αίτηση Υποψηφιότητας 
 

                               Αίτηση Υποψηφιότητας 
 

Επώνυµο: ................................................                     Προς τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας  
                                                                                        του Πανεπιστηµίου  Κρήτης                                                                                                     
Όνοµα: .....................................................                      
∆ιεύθυνση: ...............................................                     
Τηλ.: ...................................................... 
Κιν.: ....................................................... 
Email: .....................................................  
 

 
Θέµα: Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ Π.Κ ......../....-    
-20 
 
Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε όλα τα σχετικά δικαιολογητικά  
για την παροχή έργου «ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 
2017—2018 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗΣ 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018» µε κωδικό 
(MIS) 5008135. 
 
 □ Αποδέχοµαι πλήρως το περιεχόµενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις  
προϋποθέσεις συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύµβασης. 
Συνηµµένα: 
1) 
2) 
3) 
4) 
…..                                                                             
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
                                                                                Ηµεροµηνία      
                                                                                                                                                                
                                                                                Ηράκλειο 
                                                                                                                  ……………………. 
                                                                                                                  Υπογραφή 
 

ΑΔΑ: 9ΒΙ0469Β7Γ-061


		2018-02-13T11:01:33+0200
	Athens




