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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019 - 2020 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045595 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504/18-03-2019 κωδ. ΕΔΒΜ96 και όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον αρ.πρωτ. 2584/1505-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με χρονική
διάρκεια έργου από 1/10/2019 έως 30/9/2020 και Υπεύθυνo Πράξης τoν Αναπλ. Καθηγητή κ. Κ. Αντωνόπουλο, και σύμφωνα με την
απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 38 / 03-07-2019), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, σε ένα από τα
επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα
σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/48749/1955/16.05.2019) και
αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Διδασκαλίας
σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η
κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο
επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον
υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως 5 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή
της.
Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2009
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
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επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
i. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ii. Συνάφεια δημοσιευμένου έργου

Σύνολο από 0 έως 60 επιμεριζόμενο
ως ακολούθως:
0-30
0-20

iii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση 20 × Α × Β, όπου A δείκτης που
αντιστοιχεί στην επιστημονική παραγωγικότητα του υποψηφίου με τιμή ≤ 1 και Β δείκτης
που αντιστοιχεί στην ποιότητα των δημοσιεύσεων του υποψηφίου με τιμή ≤ 1. Οι τιμές των
δεικτών Α και Β αποφασίζονται από την επιτροπή αξιολόγησης ανάλογα με το επιστημονικό
πεδίο και το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου με τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.
Κριτήριο 5: Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας για όλα τα οριζόμενα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
i. Συνάφεια με την περιγραφή κάθε μαθήματος
ii. Ενσωμάτωση καινοτόμων μεθοδολογιών/σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και
βιβλιογραφικής υποστήριξης
iii. Δομή, οργάνωση και κατανομή της διδακτέας ύλης

Σύνολο από 0 έως 40 επιμεριζόμενο
ακολούθως:
0 - 15
0 - 15
0 - 10

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης
των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες θα οριστούν ανά επιστημονικό πεδίο από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και οι
οποίες θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΔΠΘ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής θα
εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
Καταληκτικά, η εισήγηση της επιτροπής για κάθε επιστημονικό πεδίο θα περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, στον
οποίο δεν θα συμπεριλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες.
Οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα
αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 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.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση
του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ.. 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. Η πρόσβαση στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στο χώρο του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου, παρουσία προσωπικού του Ιδρύματος.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην
οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ.. 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 υποψηφίων, ως την
εξάντληση της σειράς κατάταξης.
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:


Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2009.
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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.
Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Δεν κατέχει θέση 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
συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) μόνο
Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν 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. Η κάλυψη περισσοτέρων του ενός (1) επιστημονικού πεδίου από τον ίδιο διδάκτορα δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του
Ιδρύματος υποδοχής.
4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των
περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
5. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του συνόλου των μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο
κάθε επιστημονικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά
τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.
6. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται
στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.
7. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό
έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
8. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και
διαμορφώνεται στα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση
ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
το θεωρητικό σκέλος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:


λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1)
συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων,



λαμβάνει τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από
υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

9. 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
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ή κατά 800,00€ σε 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.
10. 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.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους αποκλειστικά με
ηλεκτρονικό τρόπο στη σελίδα https: // teach.duth.gr, αποστέλλοντας τα κάτωθι:






Πρόταση Υποψηφιότητας (συνημμένη στην πρόσκληση)
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου επιστημονικού πεδίου που
αναφέρεται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων.
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
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 διοικητικού προσωπικού του ΔΠΘ και ε) 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 Δ’ Επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
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.
Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίων η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατεθεί και πρωτότυπη προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η συμβασιοποίησή τους.
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως την 30η Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25310 – 39071.
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
και κατ’ επέκταση για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β)

4

ΑΔΑ: Ω48Ι46ΨΖΥ1-ΝΑΔ

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.
Τα ονοματεπώνυμα 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.
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ (www.duth.gr), στην ιστοσελίδα του γραφείου
διασύνδεσης του ΔΠΘ (www.career.duth.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr), στις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων Τμημάτων του ΔΠΘ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θράκης
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Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ

1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

2

ΗΜ&ΜΥ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ(ΩΡΕΣ
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ)
ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ
ΣΚΕΛΟΥΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οικοδομικη I

4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Εργαστηριακό μάθημα- Σχεδιασμός
Οκοδομικών Στοιχείων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΑΡΙΝΟ

Εργαστηριακό Μάθημα-Σχεδιασμός
Ακουστικής Χώρων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχιτεκτονικη
Ακουστική

4

Λογισμός
Μεταβολών

ΕΑΡΙΝΟ

Θεωρία και
Πιθανοτήτων
και Στατιστική

ΕΑΡΙΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
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Το πρόβλημα του βραχυστοχρόνου. Το
πρόβλημα της ελάχιστης επιφάνειας εκ
περιστροφής. Το απλό ισοπεριμετρικό
πρόβλημα. Το πρόβλημα της ναυσιπλοΐας.
Ένα απλό πρόβλημα του επιθυμητού
αυτόματου ελέγχου. Συναρτησιακές
απεικονίσεις. Η μεταβολή κατά Gateux ή
πρώτη μεταβολή. Ο Χώρος των παραδεκτών
μεταβολών. Πρώτη αναγκαία συνθήκη για
σχετικό ελάχιστο. Η εξίσωση EulerLagrange.
Η μέθοδος Lagrange. Ειδικές μορφές της
διαφορικής εξίσωσης των Euler-Lagrange.
Ιδιάζοντα και μη ιδιάζοντα στοιχεία της
διαφορικής εξίσωσης των Εuler-Lagrange.
Συναρτησιακές απεικονίσεις εξαρτώμενες
από παραγώγους ανώτερης τάξης. Γενίκευση
σε περίπτωση περισσότερων αγνώστων
συναρτήσεων. Η κανονική μορφή του
συστήματος των διαφορικών εξισώσεων των
Euler-Lagrange. Γενίκευση σε περίπτωση
περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών.
Προβλήματα Λογισμού Μεταβολών με
δεσμούς. Μία ικανή συνθήκη. Ισοπεριμετρικά
προβλήματα. Μία ικανή συνθήκη για ένα
περιορισμένο ακρότατο. Άμεσες μέθοδοι
Λογισμού Μεταβολών.
Πειράματα Τύχης. Δειγματικός Χώρος.
Ορισμός της Πιθανότητας. Χώρος
πιθανοτήτων. Βασικές Ιδιότητες. Η Σημασία
του Δειγματικού Χώρου στη Διαμόρφωση
Πιθανοκρατικών Προτύπων. Παράδοξο
Bertrand. Υπό συνθήκη ή δεσμευμένη
πιθανότητα. Ολική πιθανότη-τα. Διακριτές
Συναρτήσεις Κατανομών Πιθανοτήτων.
Συνεχείς συναρτήσεις κατανομών
πιθανοτήτων. Κύριες περιγραφικές
παράμετροι κατανομών. Ο νόμος των
μεγάλων αριθμών. Το κεντρικό οριακό
θεώρημα. Πολυμεταβλητή Ανάλυση.
Πολυδιάστατες κατανομές. Θεωρία
δειγματοληψίας. Εκτιμητική Θεωρία.
Εκτίμηση Στατιστικών Παραμέτρων:
Σημειακή, Μέθοδος Μεγίστης
Πιθανοφάνειας, Διαστήματα Εμπιστοσύνης.
Παλινδρόμιση. Συσχέτιση (γραμμική,
πολυωνυμική, εκθετική, λογαριθμική, κ.λ.π.).
Προσαρμογή καμπυλών. Η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων. Έλεγχος Υποθέσεων:
Στατιστικός έλεγχος εκτιμητριών. Στατιστικός
έλεγχος προσαρμογής κατανομών.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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Προηγμένοι
Επιστημονικοί
Υπολογισμοί

Baseball Softball

3

4

ΤΕΦΑΑ

ΓΛΩΣΣΑΣ,
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Εισαγωγή στη μέθοδο των πεπερασμένων
στοιχείων, διαχωρισμού των χωρίων (domain
decomposition), τεχνολογία αραιών πινάκων
και αλγορίθμων, τεχνολογία προσυντονισμού
(preconditioning), σύγχρονες επαναληπτικές
μέθοδοι, ταχείς ελλειπτικοί επιλυτές, πολυπλεγματικές μέθοδοι, Splines, Επίλυση
Ολοκληρωτικών Εξισώσεων. Τεχνικές
Monte-Carlo για επίλυση αριθμητικών
προβλημάτων. Παράλληλος
προγραμματισμός. Εφαρμογές υπολογιστικών μαθηματικών. Μαθηματικό Υπολογιστικό Λογισμικό και Αλγόριθμοι,
Βιβλιοθήκες, Aσκήσεις, Εκπόνηση εργασίας
(υλοποιήσεις σε Fortran, C, C++, Java,
MATLAB, OpenMP, MPI, κτλ.)

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Το baseball – softball είναι ένα ομαδικό
άθλημα που παίζεται από ομάδες των 9
παικτών. Το 1984 και το 1988 περιλήφθηκε
στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ως
άθλημα υπό δοκιμή και έγινε επίσημο
Ολυμπιακό άθλημα το 1992 στους Αγώνες
της Βαρκελώνης. Με την ανάληψη των
Αγώνων από την Αθήνα το 2004
δημιουργήθηκε ελληνική ομοσπονδία,
ελληνικό πρωτάθλημα και εθνική ομάδα
ανδρών και γυναικών του αθλήματος. Σκοπός
του μαθήματος είναι: α) να φέρει τους
φοιτητές/τριες σε επαφή με αυτό το μη
διαδεδομένο στη χώρα Ολυμπιακό άθλημα, β)
να τους εκπαιδεύσει σε θέματα κανονισμών
και ορολογίας του αθλήματος και γ) να τους
καταστήσει ικανούς να το διδάξουν στη
βασική του μορφή σε παιδιά.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Racketballsquash

ΕΑΡΙΝΟ

Ορολογία της
μετάφρασης

ΕΑΡΙΝΟ

Εισαγωγή στη
θεωρία της
μετάφρασης

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
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Στόχος του μαθήματος είναι να φέρει οι
φοιτητές/τριες σε επαφή με ένα μη
διαδεδομένο άθλημα στη χώρα και να τους
διδάξει την ορολογία και τους κανονισμούς
του αθλήματος, ώστε να μπορούν να το
διδάξουν στη βασική του μορφή σε σχολεία,
δήμους και γυμναστήρια.
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση
και ανάλυση της ορολογίας που
χρησιμοποιείται στη μεταφραστική
διαδικασία και στη Μεταφρασεολογία
(Translation Studies). Οι διδακτικές ενότητες
εστιάζουν στην ερμηνεία όρων, στη
λειτουργία και στη χρήση τους. Η οργάνωση
και κατανομή της ύλης, του περιεχομένου του
μαθήματος και των μαθησιακών στόχων είναι
ισομερής σύμφωνα με τις 13 διδακτικές
ενότητες σε επίπεδο εβδομάδας. Το μάθημα
είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες τις οποίες
γνωρίζει ο εκάστοτε φοιτητής / φοιτήτρια,
αλλά οι όροι θα δίνονται προαιρετικά και
στην Αγγλική, τη Γαλλική, την Ισπανική, την
Ιταλική και/ή τη Γερμανική. Η επίτευξη των
στόχων του μαθήματος και των μαθησιακών
αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη
χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας
(παρουσιάσεις ppt, brainstorming, χρήση
πολυμέσων), ασκήσεις ορολογίας,
βιβλιογραφία, εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη
και ψηφιακή μορφή.
Στόχος του μαθήματος είναι εισαγάγει τους
φοιτητές στις βασικές έννοιες των
μεταφραστικών σπουδών. Δεν πρόκειται για
την παρουσίαση μίας μόνο θεωρίας σχετικά
με τη μετάφραση αλλά για το σύνολο της
γνώσης που έχουμε για τη μετάφραση.
Αναλύονται έννοιες που συνδέονται με τη
μεταφραστική διαδικασία, η οποία
αντιμετωπίζεται ως επικοινωνιακή πράξη που
επιχειρεί να υπερβεί πολιτιστικά και
γλωσσικά όρια, καθώς και με τη διεθνή
ορολογία της μετάφρασης. Παρουσιάζονται
κριτήρια που καθορίζουν μία «καλή»
μετάφραση. Αναλύονται θέματα που αφορούν
το κείμενο: προτάσεις, λέξεις του κειμένου
(ψευδόφιλες μονάδες, ορολογία, συνώνυμα,
γλωσσικές παρεμβολές), πολιτιστικά
ισοδύναμα, κά. Παρουσιάζονται ιδιαίτερες
πρακτικές (μηχανική μετάφραση, διερμηνεία,
λογοτεχνική μετάφραση, κλπ).

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
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Νεοελληνική
Νομική
ορολογία για
μεταφραστές

ΕΑΡΙΝΟ
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Το μάθημα «Νεοελληνική Νομική Ορολογία
για Μεταφραστές» εισάγει τους φοιτητές/τις
φοιτήτριες στις βασικές αρχές που διέπουν τη
νεοελληνική νομική γλώσσα, τη νεοελληνική
νομική ορολογία ως υποσύνολο της
τελευταίας, καθώς και τη νομική μετάφραση
με γλώσσα-στόχο τη Νεοελληνική. Ιδιαίτερη
έμφαση δίδεται στον χαρακτήρα της νομικής
γλώσσας ως γλώσσας για ειδικούς σκοπούς
(Language for Special Purposes-LSP) και στις
ιδιαιτερότητες της νεοελληνικής νομικής
γλώσσας και ορολογίας, όπως οι αρχαϊκοί και
αρχαιόκλιτοι ονοματικοί και ρηματικοί τύποι,
ο μακροπερίοδος λόγος, η μετοχική σύνταξη
κ.λπ. Παράλληλα, αναλύονται οι βασικές
αρχές και οι βασικοί μηχανισμοί σχηματισμού
νεοελληνικών (νομικών) όρων. Το μάθημα
είναι ανεξάρτητο από τις γλώσσες τις οποίες
γνωρίζει ο εκάστοτε φοιτητής/η εκάστοτε
φοιτήτρια. Τα γλωσσικά ζεύγη που
χρησιμοποιούνται ως υπόδειγμα είναι τα
Αγγλικά > Ελληνικά και/ή Ελληνικά >
Αγγλικά. Οι ασκήσεις μετάφρασης έχουν τη
μορφή παραδειγμάτων και αποσκοπούν
αποκλειστικά στην καλύτερη κατανόηση της
θεωρίας, και όχι στο να διδάξουν γενικώς
«πώς να μεταφράζουμε νομικά κείμενα».
Όλες οι παραδόσεις συνοδεύονται από
ψηφιακό οπτικό υλικό.Μετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα
είναι σε θέση να: γνωρίζουν βασικές αρχές
της μετάφρασης νομικής γλώσσας με
γλώσσα-στόχο τη Νεοελληνική, να γνωρίζουν
τη μεταφραστική ορολογία για όλα τα στάδια
της μεταφραστικής διαδικασίας νομικών
κειμένων, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν
μια μετάφραση κειμένου νομικής γλώσσας
και ειδικής γλώσσας, να δημιουργούν φάκελο
μεταφραστικού υλικού (έντυπα και
ηλεκτρονικά λεξικά, παράλληλα κείμενα,
εργαλεία αυτοματοποιημένης μετάφρασης,
υλικό τεκμηρίωσης) για την πραγματοποίηση
μιας μετάφρασης ειδικής γλώσσας, να
χρησιμοποιούν εργαλεία μετάφρασης, ΤΠΕ
και μέσα τεκμηρίωσης.

ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΠΡΟΤΑΣΗ
: .....................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................
......................................................
: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(σταθ. & κιν)
E-MAIL

: ...................................
: ...................................
: ...................................

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με
συνημμένα τα απαιτούμενα από την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να
συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της
κάτωθι θέσης (τμήμα/επιστημονικό πεδίο):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
: ...................................
ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.
: ...................................
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ
: ...................................

Κομοτηνή

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)

Συνημμένα υποβάλλω:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) ......................................................................
6) ......................................................................
7) ......................................................................
8) ......................................................................

................................. 2019

Ο/Η ΑΙΤ……….
...................................
(υπογραφή)
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