
  

   Βόλος,   20/09/2018 

   Αριθμ. Πρωτ.: 22707 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-

2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030577, που εκτελείται στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 31/12/2019 και 

Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γ. Φθενάκη, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 16/18.09.2018  απόφασης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379)  , προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, 

κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου 

στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών  
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προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 

όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (199/19.07.2018) και αναλυτικά 

περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου 

να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 

των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε 

ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής 

διατριβής ή/και του ερευνητικού έργου με 

το επιστημονικό πεδίο  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 

την 01.01.2008  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού 

τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 

μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:  

Σύνολο από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου  

1 - 20  

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ. 

Σημείωση 1) 

0 - 12  

γ) επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

(βλ. Σημείωση 2) 

0 - 20  

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού 

τίτλου  

 

0 - 8  

Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

0 - 10  

β) αξιοποίηση καινοτόμων 

μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

0 –15  

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 15  

 

Σημείωση 1: 

Έως πέντε (5) έτη: 6 

Άνω των πέντε (5) ετών: 12 

 

Σημείωση 2: 

Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες 

για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε  συνέδρια:  15 μονάδες  

για >10 σε επιστημονικές  δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  20 μονάδες 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν   

οι συντελεστές βαρύτητας: 
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Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1. 

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8 

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6 

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4 

 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,           

πολλαπλασιαστής  0,2. 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί λόγο 

απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα 

ορισθεί, με πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν 

αποκλεισθέντες. 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. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε 

αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 

2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε 

(5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, 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 απόφαση αποδοχής-έγκρισης 

αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, καθώς και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό 

Πεδίο  που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 1/1/2008. 

 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, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν 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. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) 

Τμήμα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των 

μαθήματων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες 

της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου 

και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της 

Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση 

βαθμολογίας. 

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ 

ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν 

αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται 

αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε 
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περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα 

(1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε 

διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πέραν της αμοιβής για 

το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό 

εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των 

δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω 

ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών 

εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 195/25.4.2018 απόφαση Συγκλήτου και 

συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019. 

8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και 

την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας 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. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ΣΕ ΔΥΟ (2) 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ένα έντυπο που θα αποσταλεί στις διευθύνσεις των Τμημάτων και ένα ηλεκτρονικό που θα 

αποσταλεί στα αντίστοιχα e-mails, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού 

Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
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 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. (Μόνο για περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η αναγόρευση)  

 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 Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι το περιεχόμενο των έντυπων εγγράφων 

που υποβάλλεται για την υπ. αριθ. 18830/01.08.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι 

ακριβώς όμοιο με αυτό που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 

του Τμήματος. 

 Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων στο Τμήμα  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα πρέπει να κατατεθεί 

portfolio αρχιτεκτονικού έργου. 

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. 

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ( σελίδα 10 της παρούσας πρόσκλησης). 
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Οι υποψηφιότητες που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο, ανά Θέση έχοντας εξωτερικά την 

ένδειξη: 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………… ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.   22707 / 20-09-2018 

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τη θέση – επιστημονικό πεδίο ………………………………….. 

Ενώ κατά την ηλεκτρονική αποστολή, στο θέμα θα πρέπει να αναφέρεται το επιστημονικό πεδίο, τον Α/Α της 

θέσης και το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, οι Γραμματείες των Τμημάτων ουδεμία ευθύνη φέρουν για τον χρόνο και το 

περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δεν δεσμεύονται από την ημερομηνία που 

αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.  

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία , παρακαλείσθε να υποβάλλετε 

αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση. 

Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν το 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.  

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. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 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. 
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Πληροφορίες: κ. Κοντός Θεόδωρος (2421006413), email: kontos@uth.gr 

                         κ. Βαλκαμελής Γιώργος (2421006443), e-mail: gvalkamelis@uth.gr 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ee.uth.gr) όπως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

 

O Πρύτανης του Π.Θ. 

 

 

Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:           1. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων 

                                2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 

                                3. Αίτηση Υποψηφιότητας προς  Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

                                              4. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

                                 5. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
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1.Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 

Σχολή Τμήμα Τηλέφωνα E-mails 

Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 

Επιστημών 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Βόλος) 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221, 
Βόλος 

(24210) 74897, 74783, 
74785, 74786 (fax) 

g-pre@uth.gr 

Παιδαγωγικό 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης (Βόλος) 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221, 
Βόλος 

(24210) 74805, 74898, 
74801 (fax) 

g-ece@uth.gr 

Επιστημών Υγείας 

Βιοχημείας και 
Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) 
 
Βιόπολις, 41500, Λάρισα 
 

(2410) 565272, 565271, 
565273, 565290 (fax) 

g-bio@bio.uth.gr 

 

mailto:g-pre@uth.gr
mailto:g-ece%40uth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
α) Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα, 
 β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,  
γ) δεν κατέχω 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 κατέχω θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και 
 ε) δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 

 
Ημερομηνία:        /09/2018 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
 
Το περιεχόμενο των έντυπων εγγράφων που υποβάλλω με για την υπ. αριθ. 22707/20.09.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος είναι ακριβώς όμοιο με από αυτό που θα υποβάλλω ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας 
του Τμήματος εντός της προθεσμίας που ορίζει η παραπάνω Πρόσκληση. 
 
 
 
 

 
Ημερομηνία:        /09/2018 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  
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3. Αίτηση υποψηφιότητας προς  Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
κατάρτιση σύμβασης για πρόσληψη νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 
(2018-2019) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» . 

 

ΤΜΗΜΑ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
 

Α/Α ΘΕΣΗΣ  

*Σημειώστε τον αριθμό θέσης, σύμφωνα με τον Α/Α Θέσης του πίνακα στη σελ.15. 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

ΟΝΟΜΑ 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος) 
 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Α.Δ.Τ. 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Α.Φ.Μ. 
 

Δ.Ο.Υ. 
 
 

ΑΝΕΡΓΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

Για Ελεύθερους Επαγγελματίας: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βεβαίωση 

Έναρξης Εργασιών) 
 

ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 
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ΑΛΛΟ (περιγραφή)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ  

Α.Μ.Κ.Α. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός - Αριθμός ) 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΚΙΝΗΤΟ 
 

Ε-mail 
 

 
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση και συνημμένα υποβάλλω πρόταση 
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος/Μαθημάτων, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο 
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (σελ.11 και 12) και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την 
κρίση των υποψήφιων. 
 
 
 

Ο / Η υποβάλλων/-ουσα Πρόταση 
 
 
 
 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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Download from D 
4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜ

ΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
(ΘΕΩΡΙΑ) 

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑ-

ΛΙΑΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑ-

ΔΑ  
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Α/Α 
ΘΕΣ
ΗΣ 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 
(ΠΤΔΕ) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
και στη Φιλοσοφία της 
Παιδείας 

ΠΨ1301 
1ο, 3ο, 5ο, 

7ο 
4 3 - ΥΕ 

1 Φιλοσοφώντας με παιδιά: 
Θέματα και διδακτικές 
πρακτικές στο Δημοτικό 
Σχολείο 

ΠΨ1309 5ο, 7ο 4 2 - ΥΕ 

Παιδαγωγικό 
Τμήμα 

Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

(ΠΤΠΕ) 
Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές του σύγχρονου 
χορού 

ΚΤ1410 5ο 5 3 - Επιλογής 

2 

Σωματικές εμπειρίες, 
κινητικές δραστηριότητες 
και παιχνίδι στην 
προσχολική ηλικία 

ΚΤ0330 8ο 5 3 - Επιλογής 

Κινητική και δημιουργική 
έκφραση στη προσχολική 
εκπαίδευση: Θεωρία και 
Πράξη 

ΚΤ0305 7ο 5 3 - Επιλογής 
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Τμήμα Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας 

(ΤΒΒ) 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Εξέλιξη ΒΛ0901 5ο 5 4 - 
Υποχρεω-

τικό 
 
 

3 
 
 

Μοριακή Οικολογία ΒΛ1201 8ο 3 2 - Επιλογής 

Πληθυσμιακή Γενετική ΒΛ0602 8ο 3 2 - Επιλογής 

Κατηγορία Μαθήματος: Επιλογής κατεύθυνσης ή Γενικής επιλογής ή ΚΕΥ (Κατά επιλογή υποχρεωτικό) ή Επιλογής κ.τ.λ. 
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5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 
Παιδαγωγικό 
Τμήμα 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 
(ΠΤΠΕ) 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
και στη Φιλοσοφία της 
Παιδείας 

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία: Αντικείμενα της φιλοσοφίας, αρχαία φιλοσοφία (η 
γνωσιοθεωρία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη), Νεώτερη φιλοσοφία 
(ορθολογισμός και εμπειρισμός), Η κριτική φιλοσοφία του Kant, η φιλοσοφία του 
19ου αιώνα (μαρξισμός και θετικισμός), Σύγχρονη φιλοσοφία Ι (Κριτική θεωρία, 
Habermas, Derrida, Foucault), Σύγχρονη φιλοσοφία ΙΙ (Λογικός εμπειρισμός και 
«γλωσσολογική στροφή»). Εισαγωγή στη φιλοσοφία της παιδείας: Η παιδεία ως 
αντικείμενο φιλοσοφικού στοχασμού (η δικαιοσύνη στην πλατωνική Πολιτεία, η 
ηθική του Αριστοτέλη), Φιλοσοφία και παιδεία από την αρχαιότητα στη 
νεωτερικότητα (ο ρόλος των Πανεπιστημίων, Αναγέννηση), Από τη μελέτη των 
κειμένων στη μελέτη της φύσης (από τον Bacon στον Herbart), η φιλοσοφία της 
παιδείας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού (Condorcet και Rousseau), 
Σύγχρονες φιλοσοφικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού φαινομένου (θετικισμός, 
πραγματισμός, Κριτική θεωρία, αποδόμηση), η φιλοσοφία της παιδείας στον 21ο 
αιώνα. 

Φιλοσοφώντας με παιδιά: 
Θέματα και διδακτικές 
πρακτικές στο Δημοτικό 
Σχολείο 

Διδακτικές προκλήσεις στο σύγχρονο σχολείο: Η παιδαγωγική αξία εναλλακτικών 
διδακτικών μεθόδων. Φιλοσοφώντας με παιδιά: η εμφάνιση μιας εναλλακτικής 
μεθόδου στο πεδίο της Διδακτικής. Θεωρητικές αναφορές και ζητήματα ορολογίας 
της μεθόδου ΦμΠ. Η Θεωρητική προσέγγιση του Lipman. Η θεωρητική προσέγγιση 
του Matthews. Η Θεωρητική προσέγγιση του Mertens 
Η φιλοσοφική συζήτηση στη διδασκαλία: θεωρητικές βάσεις. Ορίζοντας τη μέθοδο 
ΦμΠ από τη σκοπιά της Θεωρίας του Σχολείου. Φιλοσοφώντας με Παιδιά: η μέθοδος 
στα αναλυτικά προγράμματα ευρωπαϊκών χωρών. Ερευνητικά δεδομένα για τη 
χρήση της μεθόδου ΦμΠ στο δημοτικό σχολείο 
Το μοντέλο των «πέντε δακτύλων» (φαινομενολογική, ερμηνευτική, αναλυτική, 
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διαλεκτική και θεωρητική προσέγγιση). Φιλοσοφώντας με Παιδιά: αξιοποιώντας 
θέματα από το ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ. Φιλοσοφώντας με Παιδιά στο μάθημα της Γλώσσας. 
Φιλοσοφώντας με παιδιά στο μάθημα της Μελέτης του Περιβάλλοντος. 

 
Παιδαγωγικό 
Τμήμα 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 
(ΠΤΠΕ) 
 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Εισαγωγή στις βασικές 
αρχές του σύγχρονου 
χορού 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με την 
καλλιτεχνική και αισθητική εκπαίδευση μέσω του χορού και την κατανόηση της 
σημασίας της βιωματικής εμπειρίας στη μαθησιακή διαδικασία. Οι στόχοι του 
μαθήματος συνοψίζονται ως εξής: (α) να βιώσουν και να κατανοήσουν οι φοιτήτριες 
και οι φοιτητές τη δομή και τις λειτουργίες του κινούμενου σώματος, (β) να 
αναπτύξουν την αισθητηριακή αντίληψη και ειδικότερα την κιναισθητική αντίληψη, 
και (γ) να εξερευνήσουν τα ποιοτικά στοιχεία της κίνησης. Η ανάπτυξη των γνώσεων 
των φοιτητριών και των φοιτητών βασίζεται σε ιδεοκινητικές αρχές της κίνησης, για 
τη βελτίωση της στάσης του σώματος και τον νευρομυϊκό συντονισμό, σε σύγχρονες 
τεχνικές του χορού, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, και τη διδασκαλία απλών 
κινητικών συνδυασμών, τους οποίους θα επεξεργαστούν με δημιουργικό τρόπο, 
ατομικά ή και συνεργατικά. 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα κατανοήσουν βιωματικά και ενσώματα βασικές 
έννοιες του σύγχρονου χορού, καθώς και θεωρητικά ζητήματα που διέπουν τις 
σύγχρονες πρακτικές του χορού μέσα από συγκεκριμένα κείμενα και συζητήσεις. 

Σωματικές εμπειρίες, 
κινητικές δραστηριότητες 
και παιχνίδι στην 
προσχολική ηλικία 

Το μάθημα προσφέρει ευκαιρίες για εμπλοκή με το παιχνίδι σε όλες τις μορφές του 
(αισθητικοκινητικό, συμβολικό, δραματικό, φανταστικό, δημιουργικό). Ειδικότερα, 
ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, στις 
οποίες η κίνηση και το παιχνίδι αποτελούν μια ουσιώδη συνιστώσα των 
αναπτυξιακά κατάλληλων πρακτικών. Οι στόχοι του μαθήματος συνοψίζονται ως 
εξής: (α) προσέγγιση του παιχνιδιού ως εργαλείου κινητικής, κοινωνικο-
συναισθηματικής και διανοητικής ανάπτυξης, (β) βιωματική αντίληψη των 
διαφορετικών μορφών παιχνιδιού, και (γ) εισαγωγή στην παιδαγωγική αξία του 
παιχνιδιού. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα επεξεργαστούν διαφορετικές μορφές 
παιχνιδιού, οι οποίες συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από 
ποικίλες θεωρίες που προέρχονται από διάφορα επιστημονικά πεδία. Στο πλαίσιο 
της σύγχρονης παιδαγωγικής, το παιχνίδι είναι μία διαδικασία μέσω της οποίας τα 
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παιδιά αναπτύσσουν την έκφραση και επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση, 
δομώντας έτσι την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο. Επιπλέον, 
τόσο το αυθόρμητο ή ελεύθερο παιχνίδι όσο και το οργανωμένο παιχνίδι με κανόνες 
έχει κύριο ρόλο στην εξέλιξη του αναλυτικού προγράμματος ως κυρίαρχο μέσον 
ανάπτυξης, μάθησης και κοινωνικοποίησης των παιδιών. 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα κατανοήσουν βιωματικά τα γνωστικά, 
συναισθηματικά και κοινωνικά ερεθίσματα που περιλαμβάνει το παιχνίδι, ως ένας 
ολιστικός μηχανισμός μάθησης και ανάπτυξης, προκειμένου να μπορούν να 
διακρίνουν και να χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές παιχνιδιού στο περιβάλλον 
του νηπιαγωγείου. 

Κινητική και δημιουργική 
έκφραση στη προσχολική 
εκπαίδευση: Θεωρία και 
Πράξη 

Σκοπός του μαθήματος είναι η πρόσληψη και κατανόηση του ενσώματου χαρακτήρα 
της γνώσης στη διδασκαλία και μάθηση μέσω του χορού, και η αντίληψη του 
σώματος ως μέσου δράσης, αναστοχασμού και πολιτισμικής δημιουργίας. Οι στόχοι 
του μαθήματος διατυπώνονται ως εξής: (α) προσέγγιση της δημιουργικότητας ως 
μια μορφή ατομικής έκφρασης σε συνδυασμό με την υπάρχουσα γνώση, και (β) 
επαφή με την πολυμορφία των εκφραστικών μέσων της τέχνης του χορού. Οι 
φοιτήτριες και οι φοιτητές θα επεξεργαστούν διάφορα θέματα μέσα από 
αυτοσχεδιαστικές δραστηριότητες, που αποτελούν το βιωματικό πλαίσιο 
εξερεύνησης των αισθητικών στοιχείων του χορού, και θα αναπτύξουν τη 
δημιουργικότητα και την ικανότητα επικοινωνίας μέσω της κίνησης του σώματος. 
Επίσης, αν και η προσέγγιση της κίνησης παραμένει τεχνικά απλή, το μάθημα έχει 
εξελικτική μορφή, καθώς περιλαμβάνει κριτική και αναστοχαστική θεώρηση του 
χορού, βάσει ιδεών που προέρχονται από διάφορους καλλιτεχνικούς και 
επιστημονικούς τομείς. 
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αντιληφθούν τον χορό ως σωματική κίνηση 
οργανωμένη σε σχήματα στον χώρο και το χρόνο, και θα διερευνήσουν τους 
τρόπους με τους οποίους λειτουργεί η κίνηση σε άλλα είδη τέχνης (θέατρο, 
παντομίμα, αφήγηση, μουσική) και μορφές επιτελεστικής συμπεριφοράς. 
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Τμήμα Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας 
(ΤΒΒ) 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Εξέλιξη 

Πρωταρχικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση εννοιών της εξελικτικής 
βιολογίας των οργανισμών, οι οποίες αφορούν τους μηχανισμούς της φυσικής 
επιλογής, της ειδογένεσης, της γονιδιακής ροής καθώς και άλλων μηχανισμών, οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για το σχηματισμό και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. 
Ανάμεσα σε όλα τα είδη που περιγράφονται, γίνεται ειδική αναφορά στο ανθρώπινο 
είδος και στα εξελικτικά γεγονότα που οδήγησαν στην εμφάνιση και την εξάπλωση 
του Homosapiens έξω από την Αφρική.  

Μοριακή Οικολογία 

Ο κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει πώς οι μοριακές μελέτες 
έχουν επιφέρει επανάσταση στην κατανόηση της οικολογίας και της σχέσης των 
οργανισμών με το περιβάλλον τους. Το μάθημα της Μοριακής Οικολογίας επιθυμεί 
να μεταδώσει τον ενθουσιασμό αυτού του ταχύτατα αναπτυσσόμενου χώρου. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα βιολογικής διατήρησης. 

Πληθυσμιακή Γενετική 

Ο κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει τη σημασία της μελέτης της 
γενετικής δομής των πληθυσμών, καθώς και τους παράγοντες που εμπλέκονται στη 
διαμόρφωση των ειδικών γενετικών χαρακτηριστικών κάθε πληθυσμού που κατοικεί 
σε ένα συγκεκριμένο ενδιαίτημα σε μια χρονική περίοδο.  
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