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Η Σχολή Καλϊν Τεχνϊν του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων, μετά από απόφαςη τησ ςυνεδρίαςησ τησ 

Γενικήσ Συνζλευςησ (ςυν.αριθμ.18/9-12-15),που ωσ μονοτμηματική Σχολή αςκεί και τισ αρμοδιότητεσ τησ 
Συνζλευςησ του Τμήματοσ Πλαςτικϊν Τεχνϊν και Επιςτημϊν τησ Τζχνησ,  ςφμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 
4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-11-2011, τ. Αϋ όπωσ ςυμπληρϊθηκε με το άρθρο 34, παρ. 16 του Ν. 4115/2013(ΦΕΚ 
24/30-1-2013 τ. Αϋ) και ιςχφει ςήμερα, θα προςλάβει Πανεπιςτημιακό Υπότροφο για τη διδαςκαλία των 
παρακάτω μαθημάτων εαρινοφ εξαμήνου, ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2015-2016: 

1. «Η Σζχνη της Αναγζννησης-Μανιερισμός », υποχρεωτικό Δϋ εξαμήνου (3 ϊρεσ θεωρία) 
2. « Ιστορία της Νεοελληνικής  Σζχνης», υποχρεωτικό ΣΤ’ εξαμήνου (3 ϊρεσ θεωρία) 
3. « Ειδικά Θζματα Ιστορίας της  Σζχνης Ι», υποχρεωτικό Δ’ εξαμήνου (3 ϊρεσ θεωρία) 
Η ςφμβαςη για τη διδαςκαλία των ανωτζρω μαθημάτων είναι με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου, για το χρονικό διάςτημα ενόσ εξαμήνου ή ενόσ ακαδημαϊκοφ ζτουσ. Δφναται αυτή να 
ανανεϊνεται ή να παρατείνεται, πλην όμωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ πρόςληψησ δεν δφναται να υπερβαίνει τα 
τρία (3) ακαδημαϊκά ζτη. Η απαςχόληςη του ανωτζρω δφναται να είναι πλήρησ ή μερική.  

Οι υποψήφιοι πρζπει να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ ςτο ςχετικό αντικείμενο,  να ζχουν πτυχίο ςχετικό 
με το γνωςτικό αντικείμενο ή ςυναφοφσ αντικειμζνου. Διδακτική εμπειρία ςε ςυναφζσ αντικείμενο θα 
ςυνεκτιμηθεί. 

Καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθζςουν είτε ταχυδρομικά είτε ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ,  
(Μεταβατικό κτίριο, Πανεπιςτημιοφπολη,  45110 Ιωάννινα), ζωσ τη Δευτζρα 15-02-2016 (ςφραγίδα 
ταχυδρομείου) τισ αιτήςεισ τουσ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 
 1. Αίτηςη υποψηφιότητασ. 
 2. Αντίγραφο Διδακτορικοφ, αντίγραφο   πτυχίου και  αντίγραφα λοιπϊν τίτλων ςπουδϊν. (Τίτλοι ΑΕΙ 

του εξωτερικοφ θα πρζπει να ςυνοδεφονται από βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ  από το ΔΟΑΤΑΠ). 
 3. Βιογραφικό ςημείωμα  και αναλυτικό υπόμνημα εργαςιϊν  ςε ηλεκτρονική μορφή (CD). 
 4. Τεκμηρίωςη του επιςτημονικοφ κφρουσ του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν.4009/2011). 
 5.Τεκμηρίωςη διδακτικήσ προχπηρεςίασ ςτο Πανεπιςτήμιο Ιωαννίνων ή ςε άλλα ΑΕΙ 

(επιςτημονικόσ/εργαςτηριακόσ ςυνεργάτησ ) ή Πανεπιςτήμια (Π.Δ. 407/80) και ειδικότερα ςτο  Τμήμα που 
προκηρφςςει τη θζςη. Η προχπηρεςία αυτή, εφόςον υπάρχει, θα ςυνεκτιμηθεί θετικά. 

Η αμοιβή για την απαςχόληςη, οι ϊρεσ απαςχόληςησ ανά εβδομάδα και άλλα ςυναφή θζματα θα 
ρυθμιςτοφν πριν την υπογραφή των ςυμβάςεων. 

Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερομζνουσ απαιτοφνται εκπληρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ή νόμιμη 
απαλλαγή από αυτζσ κατά την διάρκεια τησ ςφμβαςησ. 

 Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ  οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με την Γραμματεία του 
Τμήματοσ,  τηλ. 26510-07305 καθϊσ και ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη: http://arts.uoi.gr.  
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                            Ο Κοςμήτορασ   τησ Σχολήσ 
                                                                                                               
                                                                                                           
                                 Ξενοφϊν Μπήτςικασ 

 


