
 

   
                                                                     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΕ ΔΥΟ (2) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ
ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

«ΤΕΧΝΗ & ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ»

Η  Συνέλευση  του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  της  Πολυτεχνικής  Σχολής  του 
Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 12  Συνεδρίασή της, στις 27.7.2015, αφού έλαβε υπόψη: 
(α) το άρθρο 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και  

ισχύει από το άρθρο 34 παρ. 16 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄), 
(β) το άρθρο 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013, τ. Α΄), σχετικά με τα θέματα 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
(γ) το  άρθρο  95  του  Ν.  4310/2014  (ΦΕΚ  258/8-10-2014,  τ.  Α΄),  σχετικά  με  τους 

Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, 

αποφασίζει  την  προκήρυξη  για  την  απασχόληση   έως  τεσσάρων  (4)   Πανεπιστημιακών 
Υποτρόφων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Πατρών,  για  το  πανεπιστημιακό  έτος  2015  –  2016,  με  μερική  απασχόληση,  στο  γνωστικό 
αντικείμενο  «ΟΠΤΙΚΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ», εφόσον  υπάρξουν  οι  σχετικές  πιστώσεις,   και  με 
δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: 
Διεξαγωγή/παροχή εκπαιδευτικού έργου (διδακτικού) για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας, 
κατά το πανεπιστημιακό έτος 2015 - 2016, των εξής μαθημάτων:
- «Τέχνη & Οπτική Επικοινωνία 1»
- «Τέχνη & Οπτική Επικοινωνία 2» 
- «Αρχιτεκτονική & Οπτική Επικοινωνία 1» 
- «Αρχιτεκτονική & Οπτική Επικοινωνία 2» 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 
Διδακτικό έργο
Διορθώσεις φοιτητών εργασιών 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Αιτήσεις  υποβάλλονται  από υποψηφίους  που έχουν  Δίπλωμα και  μεταπτυχιακές  σπουδές  σε 
συναφές  γνωστικό  αντικείμενο  και  κατάλληλη  επιστημονική,  ακαδημαϊκή  ή  επαγγελματική 
δραστηριότητα και διακρίσεις.  



Το  έργο  θα  υλοποιηθεί  στις  εγκαταστάσεις  του  Τμήματος  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  του 
Πανεπιστημίου Πατρών. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται το ταχύτερο δυνατόν  (κατά προτίμηση μέχρι τις 23/9) από 
την στιγμή της παρούσας πρόσκλησης να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους με τα 
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή 
Courier ή  συστημένου  ΕΛ.ΤΑ.,   και  με  αποκλειστική  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  τη 
δημοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.   

Απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα που θα συνοδεύουν την αίτηση: 

1. Βιογραφικό  σημείωμα /  υπόμνημα,  που  θα  περιλαμβάνει  αναφορά  στις  σπουδές,  την 
επιστημονική, ακαδημαϊκή,  επαγγελματική η άλλη σχετική εμπειρία του υποψήφιου 

2. Portfolio (λεύκωμα)  αρχιτεκτονικού, εικαστικού ή άλλου έργου  

Η επιλογή θα γίνει  βάσει  των προσόντων των υποψηφίων. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί  το 
δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη. 

Προσοχή: Σε περίπτωση που σε προηγούμενη πρόσφατη πρόσκληση που αναρτήθηκε στην 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (Ιουλιος  του  2015),  ενδιαφερόμενοι  υπέβαλαν  αίτηση  δεν  χρειάζεται  να 
επαναυποβάλουν.  

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Διονύση Πιττουρά, τηλέφωνο 2610 969-354,  e-mail: 
a  rchisec  @  upatras  .  gr    

                                                 Η Πρόεδρος του Τμήματος

                       

            Αικατερίνη  Λιάπη
                     Καθηγήτρια    
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