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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 2020 - 2021 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 2020-2021 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063818 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2020 έως 30/9/2021 και Υπεύθυνo Πράξης τoν
Καθηγητή κ. Γ. Μπρούφα, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 78/18-11-2020), προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 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/15948/651/03.11.2020) και αντίστοιχα έχουν εγκριθεί στην αριθ. Συν. 4/20.10.2020 απόφαση του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και την αρ. Συν. 4/19.10.2020 απόφαση του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 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 2020-2021. 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 3 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 01.01.2010
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής
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τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
i. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ii. Συνάφεια δημοσιευμένου έργου
iii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Ναι/Όχι
Σύνολο από 0 έως 60
επιμεριζόμενο ως ακολούθως:
0-30
0-20
0-10

Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση 10 × 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: Αξιολόγηση Σχεδιαγραμμάτων 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 επιλεγέντων και
επιλαχόντων υποψηφίων καθώς και των αποκλεισθέντων. Οι πίνακες που δημιουργούνται από την επιτροπή αξιολόγησης δεν
θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο των επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων, αλλά θα πρέπει να γίνεται
αναφορά στους αριθμούς πρωτοκόλλων των αιτήσεων τους με βάση τη σειρά κατάταξής τους. Επίσης, θα πρέπει να
αναφέρεται η συνολική βαθμολογία των επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι πίνακες που θα δημιουργηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης 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 με υψηλότερη κατάταξη, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ.
όπου θα αιτιολογείται με σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης. 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.
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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 1.1.2010.
Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ 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 2020-2021 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 2020-2021
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,
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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 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, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ 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/27-022016), 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.
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Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως την 14η Δεκεμβρίου 2020 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) 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.
Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση σίγουρα για όσους επιλεγούν και σε κάθε
περίπτωση για όσο απαιτεί η νομοθεσία και οι ελεγκτικές αρχές του προγράμματος.
Για περισσότερη ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας που εφαρμόζει το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων που σας εξασφαλίζει ο Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων ( GDPR ) και ο νόμος 4624/2019, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( GDPR). (θα πρέπει να βγαίνει το link του Πανεπιστημίου).
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

1.

2.

ΤΜΗΜΑ

1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΕΔΙΟ ΘΕΣΗΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ,
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΩΝ

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

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΑΡΙΝΟ

2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2

ΕΑΡΙΝΟ

ΔΑΣΙΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα σχετίζεται με την αναλυτική φάση προσέγγισης
του φοιτητή στις αρχιτεκτονικές αξίες εν γένει και στον
διάλογο μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Η διεύρυνση του
αντικειμένου της μορφολογικής ανάλυσης-μελέτης από το
μεμονωμένο μνημείο στο ιστορικό σύνολο (δηλαδή από την
αρχιτεκτονική στην πολεοδομική κλίμακα) , σκοπό έχει να
συμβάλει στην αναγνώριση-κατανόηση των παραδοσιακών
οικιστικών συνόλων και ταυτόχρονα να γίνουν αντιληπτές οι
διαχρονικές αξίες των αρχιτεκτονικών μορφών και η ανάγκη
προστασία τους, σύμφωνα με τους διεθνώς αποδεκτούς
νόμους και συμβάσεις (Χάρτες Μνημείων, UNESCO, ICOMOS,
Εθνικές νομοθεσίες κ. α), όπου κάθε αστική ή αγροτική
τοποθεσία με έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα και ιστορία
μαρτυρεί πολιτισμό και κατ ́ επέκταση έχει μνημειακή αξία.
Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος
των φοιτητών για τη μελέτη και την τεκμηρίωση όχι μόνο της
«υψηλής» αρχιτεκτονικής (δημόσια, θρησκευτικά, κ.λ.π.
κτήρια), αλλά και των πιο «ταπεινών» κτηριακών
κατασκευών, τα οποία ως ιστορικό οικιστικό σύνολο
θεωρούνται μνημεία και ως εκ τούτου είναι αντικείμενα
τεκμηρίωσης, καταγραφής, κριτικής ανάλυσης αξιολόγησης
και προστασίας.
Η διδασκαλία του μαθήματος διεξάγεται με μεικτό σύστημα
και περιλαμβάνει διαλέξεις, εργαστηριακές εφαρμογές και
ασκήσεις. Η πρακτική άσκηση αφορά στην αρχιτεκτονική
ανάλυση-τεκμηρίωση οικιστικών νησίδων της Παλιάς Πόλης
της Ξάνθης.
Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα. Δομή λειτουργικού συστήματος.
Διαχείριση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Διαχείριση μνήμης.
Κατάλογοι αρχείων και αρχεία προγραμμάτων και δεδομένων. Περιγραφή
των κυριοτέρων εντολών του λειτουργικού συστήματος UNIX. Αρχές και
στόχοι προγραμματισμού.
Δομημένος προγραμματισμός. Διαγράμματα ροής και αλγόριθμοι. Δομές
δεδομένων, αρχεία και είδη αρχείων.
Αλυσίδες, δακτύλιοι, δένδρα. Τεχνικές εντοπισμού εγγραφών. Οπτικός
προγραμματισμός με VisualBasic.
Εισαγωγικές έννοιες. Δομή και αρχιτεκτονική Η/Υ. Θεωρία, ανάλυση και
σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων. Αρχές τεχνικών συλλογής
πληροφοριών και τράπεζες δεδομένων. Μεθοδολογία και επεξεργασία
δεδομένων. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και διοίκηση έργων. Η
συμβολή της πληροφορικής στο δασοπονικό τομέα.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(σταθ. & κιν)
E-MAIL

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

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

Κομοτηνή

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
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):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Συνημμένα υποβάλλω:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................

................................. 2020

5)
6)
7)
8)

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