Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
A. Σκοπός της δράσης είναι η προσφορά της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού, καθώς και η πρόσδοση δυναμικού χαρακτήρα στα προγράμματα
σπουδών των Ιδρυμάτων και αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.
B. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι επιστήμονες (δεν υπάρχουν περιορισμοί) που δεν κατέχουν θέση
μέλους ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου και
ερευνητή/ειδικού λειτουργικού επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Δεν
εξαιρούνται οι κάτοχοι διδακτορικού που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα ή
απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι ή αναπληρωτές)
ή που απασχολούνται ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΕΑΠ.
Γ. Στους ωφελούμενους (νέοι επιστήμονες) ανατίθεται η αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος ανά
εξάμηνο κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία αξιολογείται η ποιότητα του
σχεδιαγράμματος διδασκαλίας και το ακαδημαϊκό βιογραφικό του υποψηφίου.
Δ. Ο ωφελούμενος θα απασχοληθεί στο Ίδρυμα ως πανεπιστημιακός υπότροφος του έκτου εδαφίου της παρ.
6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-2-20160) και προβλέπεται
αμοιβή ύψους 2987,04 € ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανόμενων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζόμενου, εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία του ωφελούμενου
βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από την έδρα του Ιδρύματος προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών μετακίνησής
του βάσει παραστατικών έως του ποσού των 400€.
Ε. Η ανάθεση αφορά σε «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής»
/ «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα» και «σεμιναριακά μαθήματα» που προσφέρονται σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο και των δύο εξαμήνων (χειμερινό – εαρινό) που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα
Σπουδών». Δεν επιτρέπετε η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων «κορμού» / «υποχρεωτικά», ή μαθήματα
που προβλέπεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία ή μαθήματα τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα
Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.
Για την αρτιότερη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) παρακαλείστε να δηλώσετε, σύμφωνα με τους
παραπάνω περιορισμούς, με φθίνουσα σειρά ενδιαφέροντος, τα μαθήματα του Τμήματός σας δηλώνοντας την
κατηγορία του μαθήματος όπως αυτή έχει προσδιοριστεί στο πρόγραμμα σπουδών, το επίπεδο διδασκαλίας
(προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό), το εξάμηνο καθώς και τον διδάσκοντα του ακαδημαϊκού έτους 2016 - 2017,
την σχέση εργασίας του στο Ίδρυμα (προγραμματισμός) και τον κατ’ εκτίμηση αριθμό ενδιαφερομένων
φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των φοιτητών που το δήλωσαν σε προηγούμενα έτη ή τον αριθμό
των φοιτητών που έχουν εκδηλώσει με οποιοδήποτε τρόπο το ενδιαφέρον τους, στον συνημμένο πίνακα.
Προκειμένου το Πανεπιστήμιό μας να ανταποκριθεί το ταχύτερο στην υποβολή της πρότασης αναμένεται να
στείλετε συμπληρωμένο τον συνημμένο πίνακα στην ηλ. διευθ.: smathiou@upatras.gr, έως την Παρασκευή
15 Απριλίου.
Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθύνεστε στην κ. Στ. Μαθιού στο τηλ. 2610 96 9056.

