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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής», με
κωδικό ΟΠΣ 5063729 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504/18.03.2019, κωδ.
ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με χρονική διάρκεια πράξης από 01/10/2020 έως
30/09/2021 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Λυκερίδου Αικατερίνη, κατ’
εφαρμογή της υπ' αριθμ. 01/12.01.2021 απόφασης της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί Νέους
Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σε μία
από τις θέσεις των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του
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Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων και στο
Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Οι
Ειδίκευσης

ενδιαφερόμενοι/ες
καλούνται

να

Νέοι/ες

Επιστήμονες,

υποβάλλουν

Αίτηση

κάτοχοι

Διδακτορικού

Υποψηφιότητας

για

Διπλώματος

τις

θέσεις

που

προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα της εκάστοτε
θέσης του Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για το ακαδημαϊκό έτος 20202021.
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν
οριστεί στη συγκεκριμένη Θέση του επιστημονικού πεδίου (στήλη 2 του πίνακα μαθημάτων ανά
επιστημονικό πεδίο).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της Θέσης
(ανά επιστημονικό πεδίο), το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
i.(το οποίο
Συνάφεια
με την περιγραφή
του συνόλου των μαθημάτων της
αναλύεται
στα ακόλουθα:)
Θέσης (ανά Επιστημονικό Πεδίο)

0-30

ii.

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & βιβλιογραφίας

0-10

iii.

Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-50

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψήφιας, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:
i.
Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 1)

0-20

αε
ii.

Μεταδιδακτορική έρευνα / εμπειρία (1 μονάδα ανά έτος μέχρι τα 10)

0-10

iii.

)
Συνάφεια
διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου

0-20

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2
2

0-50
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Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

Σημείωση 1:
Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες
για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες
για >10 σε επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές
βαρύτητας:
Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1.
Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8
Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6
Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των
Τμημάτων

του

Πανεπιστημίου

Δυτικής

Αττικής,

κατόπιν

εισήγησης

της

Επιτροπής

Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του
Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, θα καταρτίσουν πίνακα συγκριτικής αξιολογικής
κατάταξης των υποψηφίων (ανά Τμήμα) και τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο
δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης
των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλων
των αιτήσεών τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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 άρθρου 5 του
Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού
3

ΑΔΑ: ΨΛΖΕ46Μ9ΞΗ-ΩΗΟ

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 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 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί
επίσης στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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.
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
τη θέση/επιστημονικό πεδίο που αφορά η αίτησή του.
 Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2010.
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη Τ.Ε.Ι. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
 Δεν κατέχει 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.
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο Ίδρυμα ως Πανεπιστημιακοί
Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το
αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και
4

ΑΔΑ: ΨΛΖΕ46Μ9ΞΗ-ΩΗΟ

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του διδάκτορα αφορά
αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία των ανατιθέμενων μαθημάτων. Με τον όρο
«αυτοδύναμη

διδασκαλία»

νοείται

όχι

μόνο

η

φυσική

πράξη

της

διδασκαλίας

(παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες όπως η
παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των
εξεταστικών περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.
3. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση ων φοιτητών κατά την Εξεταστική
Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου
ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.
4. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα
σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.
5. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων το Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης έχει χορηγηθεί
από Ίδρυμα του εξωτερικού, πρέπει το αντίγραφο του Διπλώματος να συνοδεύεται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
6. Για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται άδεια εργασίας στην Ελλάδα, καθώς
και πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
7. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα
συναφθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης.
8. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση αυτοδύναμης
διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων της Θέσης (ανά επιστημονικό πεδίο),
συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού
εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση
του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
9. Η συνολική αμοιβή ανά ωφελούμενο, στην περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων
ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (8.340,00€)
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν
αναλογούντος ΦΠΑ).

Σε

περίπτωση ανάθεσης ενός (1)

μαθήματος,

η αμοιβή

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει αμοιβή ύψους τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
5
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εβδομήντα ευρώ. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση
εργαστηρίων τότε ο ωφελούμενος:


λαμβάνει αμοιβή δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ (12.510,00€), εφόσον
του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται
από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.



λαμβάνει αμοιβή οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (8.340,00€), εφόσον του
ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση
εργαστηρίων.

10. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου, που θα επιλεγεί,
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του
ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά τετρακόσια ευρώ (400,00€).
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
τον προγραμματισμό του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, το οποίο εγκρίνεται με απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την
επαναληπτική εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
12. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών
δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση
τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
13. Το ονοματεπώνυμο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα
αποσταλούν στο 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.
14. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα
προσδοκίας. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα επιλογής
του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη
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σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να συμπληρώσουν και
να

υποβάλουν

αίτηση

συμμετοχής,

αποκλειστικά

μέσω

του

δικτυακού

τόπου

aitisiespa.uniwa.gr/, η οποία περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, η οποία υποχρεωτικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
δικτυακού τόπου aitisiespa.uniwa.gr/
2. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων της
Θέσης (ανά Επιστημονικό πεδίο) (ενδεικτική Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας
Μαθήματος επισυνάπτεται στην παρούσα),
3. Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα
οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό,
4. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
5. 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, δ)
δεν κατέχει 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, ε) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, στ) δεν κατέχει θέση διοικητικού
προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ζ) έχει λάβει τον διδακτορικό του τίτλο
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2010 και η) σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», παρέχει τη συγκατάθεσή του ειδικώς και ελευθέρως για την
εκ μέρους του ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ, συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, αποκλειστικά για τους σκοπούς
υλοποίησης του έργου για το οποίο υποβάλει πρόταση – αίτηση, προκειμένου να
7
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τηρηθεί από τον ΕΛΚΕ του ΠΑΔΑ που διαχειρίζεται το έργο η νομική υποχρέωση από
την κείμενη νομοθεσία για διαφάνεια (υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης επισυνάπτεται
στην παρούσα).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
Εάν

πρόκειται

για

ημεδαπά

διοικητικά

έγγραφα,

υποβάλλονται

σε

ευκρινή

φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 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 φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 14
Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 03 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
23:59. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της στον δικτυακό τόπο aitisiespa.uniwa.gr/.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων
και μόνο ηλεκτρονικά.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερες από μία Θέσεις, απαιτείται να
υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό (ηλεκτρονικών) αιτήσεων, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο
τηλέφωνο: 2105387277 και στο e-mail: elke@uniwa.gr

8

ΑΔΑ: ΨΛΖΕ46Μ9ΞΗ-ΩΗΟ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής http://www.uniwa.gr/, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
https://elke.uniwa.gr/ και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ιωάννης Καλδέλλης

Συνημμένα:
1. Ενδεικτική Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΘΕΣΗΣ

(1)

(2)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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1

2

3

4

ΤΟΜΕΑΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

(3)
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
(ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΣΩ
ΈΡΕΥΝΑΣ»)

(4)
ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

(5)

(6)

ΩΡΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
(7)

2ο

6

2

2ο

6

2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

4ο

3

2

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

8ο

4

2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

8ο

5

4 (Θ/ΑΠ+Ε)

ΕΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

4ο

5

3

Υ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
(ΜΔΕ)

2ο

10

4

ΕΥ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΚΤΥΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(8)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ

11

5

6

7

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

8ο

4

3Θ

ΜΕY/ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

8ο

4

3Θ

ΜΕY/ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

2

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΕΠ (Μάθημα
ειδικότητας
προαιρετικό

ΟΠΤΙΚΗΣ &ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ Β: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

8ο

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (204)

2o

5

3 ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΙΑ
ΚΑΙ
1 ΩΡΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΈΡΕΥΝΑ (804)

8o

4

3

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ

ΤΟΜΕΑΣ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα γνωστικά πεδία της Ιστορίας της
Τεχνολογίας και των Σπουδών Επιστήμης και Τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί
στις τεχνολογίες της παραγωγής, στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, στις μεταφορικές
τεχνολογίες, στις ενεργειακές τεχνολογίες και στην πληροφορική.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 Το σταθερό πλαίσιο των συζητήσεων θα παρέχει η παγκόσμια, ευρωπαϊκή
και ελληνική ιστορία του δέκατου ένατου και του εικοστού αιώνα. Δηλαδή η
ανάδυση του έθνους κράτους, η ανάδυση και οι μεταβολές του
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής, η πτώση των αυτοκρατοριών, οι
μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις του εικοστού αιώνα και η περίοδος του
Ψυχρού Πολέμου. Καθ’ όλη τη διάρκεια των συζητήσεων θα μας απασχολεί
επίσης η ιστορία των τρόπων με τους οποίους οι δυτικές κοινωνίες μίλησαν
και συνεχίζουν να μιλούν για το τεχνολογικό φαινόμενο.
 Συνοπτικά, οι συναντήσεις ακολουθούν μια τριπλή προσέγγιση: πρώτα η
ιστορία της τεχνολογίας, στο φόντο η πολιτική, κοινωνική και εργατική
ιστορία, τέλος η ιστοριογραφία της τεχνολογίας. Αυτή η παράλληλη
προσέγγιση παρέχει τη βάση για μια γόνιμη κατανόηση του τεχνολογικού
φαινομένου από μηχανικούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ

Το μάθημα εστιάζει στη συζήτηση περί «τεχνολογιών του μέλλοντος», όπως αυτή
εξελίσσεται στον δημόσιο λόγο. Οι επιμέρους διαλέξεις είναι οργανωμένες γύρω από
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ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
13

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ /
ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΑ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

την παραδοχή ότι δεν νοείται «μέλλον» δίχως παρελθόν. Από τη μια η συζήτηση περί
«τεχνολογιών του μέλλοντος» αφορά τεχνολογίες με πλούσιο και άγνωστο παρελθόν,
δίχως τη γνώση του οποίου κάθε σχετική συζήτηση χάνει σε νόημα, συνοχή και
εγκυρότητα, τόσο ώστε να καθίσταται προβληματική. Από την άλλη, η ίδια η συζήτηση
περί «τεχνολογιών του μέλλοντος» διαθέτει τη δική της ενδιαφέρουσα και μακρόχρονη
ιστορία.
Το μάθημα εισάγει στις μεθοδολογίες των γνωστικών πεδίων των Σπουδών Ιστορίας της
Τεχνολογίας (History of Technology - HoT) και των σπουδών Επιστήμης Τεχνολογίας και
Κοινωνίας (Science, Technology and Society Studies - STS). Αυτές οι μεθοδολογίες
κατόπιν χρησιμοποιούνται για την κριτική προσέγγιση της συζήτησης περί «τεχνολογιών
του μέλλοντος». Επίσης χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν οι
όροι μιας έγκυρης συζήτησης γύρω από τη σχέση μεταξύ κοινωνίας και τεχνολογίας
σήμερα. Οι επιμέρους περιπτώσεις που γίνονται αντικείμενο συζήτησης είναι
α. Οι τεχνολογίες της παραγωγής και η συζήτηση περί «τέλους της εργασίας».
β. Οι ενεργειακές τεχνολογίες και η συζήτηση περί εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
γ. Οι υπολογιστικές τεχνολογίες και η συζήτηση περί τεχνητής νοημοσύνης.
δ. Οι μεταφορικές τεχνολογίες και η συζήτηση περί «οχημάτων χωρίς οδηγό».
ε. Οι βιοτεχνολογίες και οι σχετικοί ηθικοί προβληματισμοί.
Αρχές μηχανικής μυοσκελετικού συστήματος, στατική και δυναμική φυσική, κινηματική
και κινητική σώματος, μηχανική αποκατάσταση, τεχνητά μέλη, συστήματα υποστήριξης
κίνησης, εξωτερικά και εμφυτεύσιμα,
Αρχές ΜΕΜΣ & ΝΕΜΣ, κατασκευή, αξιολόγηση, και εφαρμογές μίκρο και νάνο
συστημάτων με έμφαση σε προσθετικά και εμφυτεύσιμα συστήματα υποστήριξης
κίνησης και βιολογικών/φυσιολογικών λειτουργιών.

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών εννοιών και τεχνολογιών που
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ /
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΓΕΘΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ /
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΣΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΜΔΕ)

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/
ΔΙΚΤΥΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΗΣ &
ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

σχετίζονται με την ανάπτυξη Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων (ΑΔΑ): Δομή και
Τεχνολογία κόμβων-αισθητήρων. Δομή και τοπολογίες ΑΔΑ. Θέματα επικοινωνίας και
οργάνωσης ΑΔΑ. Πρότυπα και MAC Πρωτόκολλα για ΑΔΑ. Πρωτόκολλα δρομολόγησης
για ΑΔΑ. Ενεργειακά αποδοτικοί αλγόριθμοι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε
ΑΔΑ. Θέματα και αλγόριθμοι συνδεσιμότητας, εντοπισμού θέσης, κάλυψης περιοχής και
ελέγχου τοπολογίας σε ΑΔΑ. Λειτουργικά συστήματα και ενδιάμεσο λογισμικό για ΑΔΑ.
Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης ΑΔΑ. Εφαρμογές ΑΔΑ (βιομηχανικές,
περιβαλλοντικές, βιοϊατρικές, IoT εφαρμογές, κ.λπ.). Θέματα ασφάλειας σε ΑΔΑ.
Θέματα και εργαλεία προγραμματισμού ΑΔΑ. Εξομοιωτές και προσομοιωτές ΑΔΑ.
Βασικές έννοιες των μεθόδων μέτρησης, Στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά
σημάτων Δειγματοληψία, απεικόνιση, καταγραφή και επεξεργασία σημάτων με
υπολογιστές, Στατιστική επεξεργασία σημάτων με υπολογιστές, Ανάλυση
αβεβαιότητας, Συμπεριφορά συστημάτων μέτρησης, Μετρήσεις δυνάμεων και
μηχανικών παραμορφώσεων ή/και θερμοκρασίας.
Εργαστήριο: Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων για την ενίσχυση των εννοιών της
θεωρίας και απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε μετρητικό εξοπλισμό και μοντέρνα
συστήματα ανάκτησης και ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση Η/Υκαι κατάλληλο
λογισμικό (LABVIEW, MATLAB / OCTΑVE / SCILAB)
Μέθοδοι και τεχνικές για τη μέτρηση και επεξεργασία φυσικών μεγεθών και δεδομένων
στο θερμορευστομηχανική. Μετρήσεις πίεσης, ταχύτητας, θερμοκρασίας κλπ, ανάλυση
τυχαίων δεδομένων και σημάτων, πειραματική αβεβαιότητα, επεξεργασία αναλογικών
ψηφιακών δεδομένων.
Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τον φοιτητή της Ψυχολογία της
Όρασης και η γνωριμία με βασικές μεθόδους αντίληψης της όρασης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:
να κατανοεί βασικές έννοιες της Ψυχολογίας της Όρασης.
να γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και θεμάτων της Ψυχολογίας της
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ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΠΤΙΚΗΣ &
ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ Β:
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ /
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Όρασης.
να έχει εξοικειωθεί με το αντικείμενο της Ψυχολογίας της όρασης.
Στόχος του μαθήματος αποτελεί το πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει και πόσο σημαντική
είναι η επικοινωνία στην παροχή φροντίδας των οφθαλμών ενός ασθενή.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
Να δύναται να επικοινωνεί επιτυχώς με τον ασθενή.
Να κάνει τον ασθενή να αισθάνεται φιλικός και ενημερωμένος.
Να προσφέρει στον ασθενή εμπιστοσύνη και άνεση ώστε να παρακολουθεί τις
ανησυχίες του, τους φόβους του και να δείχνει το ενδιαφέρον του για την υγεία της
όρασης του.
Να ρωτά τον ασθενή τι έχει παρατηρήσει ή τι νοιώθει και να αποφεύγει λέξεις όπως
πρόβλημα, βλάβη ή πάθηση.
Να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες από τον ασθενή, συμπεριλαμβανόμενης της
διεξαγωγής των κλινικών δοκιμασιών, καταγράφοντας το ιστορικό.
Να λαμβάνει από τον ασθενή ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό με όλα τα οφθαλμολογικά
συμπτώματα.
Το μάθημα αποσκοπεί στη σύνδεση των τελειοφοίτων με τον επαγγελματικό χώρο της
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, αναλύοντας θέματα που αφορούν:

 προκηρύξεις θέσεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη
επαγγέλματος των αποφοίτων του Τμήματος,
 στην Άδεια για την Εκπόνηση Μελέτης, την Ανάληψη και την Επίβλεψη
Έργου Συντήρησης και τη Λειτουργία Εργαστηρίων για τη συντήρηση
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης κινητών και ακινήτων.
Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των αποφοίτων με τον ευρύτερο χώρο της
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αγοράς τέχνης, τους τρόπους διακίνησης, τα εμπλεκόμενα συναφή επαγγέλματα, ώστε
να τους μεταδώσει τις αρχές, τους σκοπούς και τη φιλοσοφία λειτουργίας ενός
εμπορικού οργανισμού. Η κατανόηση θεμάτων που αφορούν στην πρωτογενή και
δευτερογενή αγορά, τη συλλεκτική δραστηριότητα και τις διαδικασίες που τη
χαρακτηρίζουν, την οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης αποτελεί προϋπόθεση
για την ομαλή λειτουργία μιας επαγγελματικής δραστηριότητας.

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ (204)

1. Το παιχνίδι: αντικείμενο – δραστηριότητα στην επιστήμη.
2. Ιστορική παρουσίαση και εξέλιξη.
3. Σύγχρονες θεωρίες. Το Παιχνίδι στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.
Αναπτυξιακές δεξιότητες.
4. Ψυχοπαιδαγωγικές βασικές κατηγορίες. Ανάλυση κατηγοριών.
5. Το παιχνίδι, το υλικό και ο χώρος του.
6. Σημασία και Σύγχρονες Τάσεις του παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο.
7. Το παιχνίδι μεσολαβητής κοινωνικών ανταλλαγών του παιδιού.
8. Το παιχνίδι σαν έκφραση των βασικών πλεγμάτων στην ανάπτυξη του
παιδιού.
9. Το παιχνίδι από το πλαίσιο του φανταστικού στην αναπαραγωγή κοινωνικών
θεσμών και αξιών.
10. Το παιχνίδι στη διαθεματική προσέγγιση μάθησης και γνώσης.
Δημιουργικότητα, παιχνίδι , μάθηση.
11. Παιχνίδι και πολιτισμικό πλαίσιο. Έμφυλες διαστάσεις στο παιχνίδι των
παιδιών.
12. H Παιγνιοθήκη.
13. Παιχνίδι & διαφήμιση. Παιχνίδι &Τεχνολογία.
14. Το παιχνίδι στο Μουσείο.
Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος θα περιλαμβάνει τη γνωριμία και τον
παιδαγωγικό πειραματισμό με παιχνίδια (αντικείμενα, δραστηριότητες).
Επίσης, θα προωθεί:
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ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ (804)

- Την επαφή με τα υλικά και εξάσκηση της δημιουργικότητας.
- Βιωματικές εμπειρίες με παιχνίδια μιας λύσης, πολυδύναμα παιχνίδια και υλικά.
- Παιχνίδια κανόνων.
- Παρατήρηση του αυθόρμητου παιχνιδιού στις παιδαγωγικές γωνίες.
-Παρατήρηση στο παιχνίδι του χώρου της αυλής του βρεφονηπιακού σταθμού και
του παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο.
-Επαφή με παραδοσιακά παιχνίδια.
-Μελέτη για το Παιχνίδι και την Τέχνη.
-Επισκέψεις σε χώρους που παρουσιάζουν θεματικές για το παιχνίδι.
Το μάθημα αναφέρεται στο σύνολο των ποιοτικών μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστήμες,
εστιάζοντας κυρίως στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, αποσκοπώντας στον
(ανα)στοχασμό αναφορικά με το κοινωνιολογικό νόημα, την παραγωγή της
κοινωνιολογικής γνώσης, την υπέρβαση της αντίθεσης ανάμεσα στο ποιοτικό και το
ποσοτικό. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην εθνογραφική προσέγγιση, τη
φαινομενολογική προσέγγιση, τη διαδραστική προσέγγιση, καθώς και στη συλλογή των
δεδομένων και τη μελέτη ορισμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε μία ποιοτική
προσέγγιση στην εκπαιδευτική και κοινωνική έρευνα. Εστιάζεται στην έννοια της
αντικειμενικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της εγκυρότητας της γνώσης, στις
σχέσεις ανάμεσα στην κοινή γνώση και την κοινωνιολογική εξήγηση και κατανόηση, την
αξία της Κοινωνιολογικής Παρέμβασης, την Έρευνα –Δράση ως εργαλείο ανάλυσης των
κοινωνικών προβλημάτων. Σε μία τέτοια προοπτική θεωρούμε ότι οι ποιοτικές
προσεγγίσεις είναι το κατάλληλο εργαλείο για την ανάλυση του τρόπου σκέψης των
δρώντων προσώπων του εκπαιδευτικού συστήματος (εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών
κλπ), καθώς και των όρων με τους οποίους κατανοούν και ερμηνεύουν την κοινωνική
και εκπαιδευτική πραγματικότητα.

