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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 

 
 Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Καλών Τεχνών, που ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις αρμοδιότητες της 

Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στη συνεδρία της αριθμ. 117/15-07-
2022, αποφάσισε, εφ’ όσον εγκριθούν οι σχετικές πιστώσεις, την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με τις  
διατάξεις του άρθρου 5 του  Π.Δ. 407/80, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες  του προγράμματος 
σπουδών, για  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 
 

• Εγκαταστάσεις ΙΙΙ, επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου (3 ώρες εργαστήριο) 

• Εγκαταστάσεις ΙV, επιλογής Ζ΄ εξαμήνου, (3 ώρες εργαστήριο) 

• Εγκαταστάσεις V, επιλογής Η΄ εξαμήνου, (3 ώρες εργαστήριο) 

• Σκηνογραφία Ι, επιλογής Ζ΄ εξαμήνου (3 ώρες εργαστήριο) 

• Διευρυμένα μέσα εικαστικής έκφρασης, υποχρεωτικό Γ΄ εξαμήνου στο Π.Μ.Σ., (3 ώρες εργαστήριο) 

• Φωτογραφία ΙΙ, επιλογής Ε΄ εξαμήνου (3 ώρες εργαστήριο Χ 2 ομάδες φοιτητών) 

• Φωτογραφία ΙΙΙ, επιλογής ΣΤ΄ εξαμήνου (3 ώρες εργαστήριο Χ 2 ομάδες φοιτητών) 
 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς να καταθέσουν μέχρι και την Παρασκευή 30 
Σεπτεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου) τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 
Γραμματεία του Τμήματος (Μεταβατικό κτίριο, Πανεπιστημιούπολη,  45110 Ιωάννινα).  
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι τα εξής: 1. Αίτηση υποψηφιότητας, 2. Αντίγραφο  πτυχίου και 
τίτλων σπουδών (σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής 
απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ) και 3. Βιογραφικό σημείωμα – υπόμνημα και αντίγραφα εργασιών 
σε τέσσερις πλήρεις σειρές σε ηλεκτρονική μορφή (CD). 
Το Τμήμα μας αναλαμβάνει την ευθύνη να διακόψει ή να ματαιώσει τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης 
του προσωπικού, σε περίπτωση μη έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων των παραπάνω 
θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 
Για  περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του 
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης στο τηλ. 26510-07183 ή στο email:gramarts@uoi.gr. 
 

Ιωάννινα, 22/09/2022 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

                             
            

Νικόλαος Κατσικούδης 
Καθηγητής 

 


