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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημ/νία
Αρ.Πρωτ.

: 28/02/2022
: 10468/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με Κωδικό MIS 5125722 και Κωδικό ΕΕ 82992 (Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Καθηγητής Ρίζος Ιωάννης), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους,
προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν αίτηση για τη
σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, παρ. 2α του Ν.
4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄114/04.08.2017) για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
«Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν ανά Θέση – Επιστημονικό Πεδίο σύμφωνα με τα παρακάτω
κριτήρια:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Λήψη διδακτορικού διπλώματος (ημερομηνία επιτυχούς
ON/OFF
υποστήριξης) μετά την 1/1/2011.
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για κάθε Μάθημα
ON/OFF
του Επιστημονικού Πεδίου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας
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Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων
0-30
με το Επιστημονικό Πεδίο.
Αξιοποίηση
καινοτόμων
μεθοδολογιών/θεωριών
&
βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του
0-20
Επιστημονικού Πεδίου.
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των
0-10
μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1
0-60
Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.
0-10
Μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που 1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε
είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο
περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους
ή τόμο με κριτές και
0,5 μονάδα για κάθε μία από τις
λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία.
0-10
H ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των
Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική
σχετικών δικαιολογητικών του φορέα απασχόλησης (σχετική
εμπειρία σε συναφές επιστημονικό
σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης). Η διδακτική εμπειρία
πεδίο με 2 μονάδες ανά εξάμηνο.
δεν προσμετράται.
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο.
0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2
0-30
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1 και 2
0-90
Προσαύξηση 20% όπου έχει εφαρμογή
0-18
Συνολική Βαθμολογία
0-108
Ειδικότερα, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός
δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των
προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.
Για την πλήρωση του παραπάνω όρου ισχύουν τα εξής:
•

Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή
θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα
αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής
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Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της
ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020.
•

Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη
προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των
Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.

Αξιολόγηση Υποψηφίων - Επιλογή
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για κάθε Θέση – Επιστημονικό Πεδίο θα γίνει σύμφωνα με τα
παραπάνω κριτήρια από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του αρμόδιου Τμήματος κατόπιν σχετικής
εισήγησης από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και
διαχείρισης του ΕΛΚΕ.
Η Γενική Συνέλευση αξιολογεί τους υποψηφίους, καταρτίζει Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων
ανά Θέση – Επιστημονικό Πεδίο κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης και τον υποβάλει στην Επιτροπή
Ερευνών. Ο Πίνακας Κατάταξης δεν θα περιλαμβάνει τυχόν αποκλεισθέντες. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων η σχετική σειρά τους στον πίνακα κατάταξης
καθορίζεται με δημόσια κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων. Οι πίνακες με τις μονάδες
βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό
πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην
ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» (Ηλεκτρονική Διεύθυνση
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton ).
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος υποβάλλει υποχρεωτικά αίτηση για το σύνολο των
μαθημάτων που ανήκουν στην ίδια Θέση – Επιστημονικό Πεδίο. Το μέγιστο των μαθημάτων
που δύναται να διδάξει ο/η ωφελούμενος/νη κατά τη διάρκεια ενός Ακαδημαϊκού Έτους είναι τρία.
Υποβολή ένστασης
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις
αξιολογήσεις όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι
έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψήφιων τους,
κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ
Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές
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κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» (Ηλεκτρονική Διεύθυνση
http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton) καθώς και στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί για τη
διδασκαλία των μαθημάτων της Θέσης – Επιστημονικού Πεδίου. Σε περίπτωση κωλύματος
αυτού/ής επιλέγεται ο αμέσως επόμενος/η υποψήφιος/α, έως την εξάντληση του πίνακα
κατάταξης.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη
ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Πρόσθετοι όροι:
1.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, υπό την προϋπόθεση ότι:
 Έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
1/1/2011.
 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.
 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ.
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου
Τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
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Κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους 2021 – 2022 κάθε ωφελούμενος/νη μπορεί να διδάξει,
στα πλαίσια της παρούσας Δράσης, μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο
ένα (1) Τμήμα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο
όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση
αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης,
ο Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου στην σειρά κατάταξης υποψηφίου.
2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ως
Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα
του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται
σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
4. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου/νης
αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης
δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.
5. Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται, με βάση την
πλήρη ΑΜΟΙΒΗ = 12.510,00€, ως εξής:
3 Μαθήματα: (3/3) Χ ΑΜΟΙΒΗ
2 Μαθήματα: (2/3) Χ ΑΜΟΙΒΗ
1 Μάθημα: (1/3) Χ ΑΜΟΙΒΗ
6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό
νομό ή νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει
και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως
άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα
μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα
του ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που
προκύπτουν από την παράγραφο 4.
7. Παραδοτέα του έργου είναι η υλοποίηση του συνόλου των μαθημάτων του Επιστημονικού
Πεδίου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη διδασκαλία σε αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας,
εργαστήρια, κλινικές κλπ σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, την παροχή συμβουλευτικού
έργου στους φοιτητές, τη διόρθωση και βαθμολόγηση εργασιών, τη διενέργεια εξετάσεων, το
οποίο θα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.
8. Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός
ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3).
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9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Τα ανατιθέμενα
μαθήματα θα πρέπει να είναι ενταγμένα είτε στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, είτε σε
πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού προγράμματος που υλοποιείται από το Τμήμα, είτε να
αποτελούν συνδυασμό των παραπάνω.
Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα
δύο (2).
Τα ανατιθέμενα μαθήματα αφορούν «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα» (ΜΕ),
«μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα» (ΜΥΕ),
«σεμιναριακά μαθήματα» (ΣΜ) και υπό προϋποθέσεις «μαθήματα κορμού»/ «υποχρεωτικά
μαθήματα» (ΜΚ/Υ) σύμφωνα με το σημείο 12.
Στην περίπτωση που σε ωφελούμενο/νη ανατεθούν πάνω από ένα μαθήματα, τότε ένα (1) εξ
αυτών δύναται να είναι μάθημα «κορμού» / «υποχρεωτικό». Με τον όρο «υποχρεωτικά
μαθήματα» / «μαθήματα κορμού» νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής
ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων
με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων η
επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη
συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών κατά την Εξεταστική
Περίοδο του Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, περιλαμβάνεται στις
υποχρεώσεις και τις ευθύνες του/της ωφελουμένου/νης ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της
μορφής της σύμβασης.
Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα
Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.
Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας. εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
που αφορούν σε συνθήκες πανδημίας .
Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος.
Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους.
Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού
έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των
μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού
έργου στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του
Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη και
λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένων και των περιόδων εξετάσεων, του
ακαδημαϊκού έτος 2021-2022, καθώς επίσης και της αντίστοιχης εξεταστικής του Σεπτεμβρίου
2022.
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου / εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων
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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.
21. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου
αυτό να επικοινωνήσει με τους ωφελούμενους σχετικά με τη διεξαγωγή διαδικασίας
αξιολόγησης του έργου.

Υποβολή αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μία ξεχωριστή Αίτηση ανά Θέση –
Επιστημονικό Πεδίο στην οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Η Αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, θα πρέπει να συνοδεύεται από:


Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου.



Βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό υποβάλλεται συνοδευόμενο από το σύνολο των
εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.



Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.



Βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποία
να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης.



Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται
στην παρούσα πρόσκληση, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
1. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του είναι αληθή,
3. έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωμα (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
1/1/2011,
4. 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,
5. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
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6. δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου
τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,
7. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής,
και προστίθεται, εάν ισχύει,
8. δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45,
ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, και δικαιούται της
προσαύξησης του 20% στη συνολική του βαθμολογία.


Επιπρόσθετα, 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.



Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος
της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της απασχόλησης. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στη διαύγεια καθώς και στην
ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: http://www.rc.uoi.gr/index.php/neaanakoinoseis/proskliseis-erevniton.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν, μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητάς
τους με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
proskliseis_elke@uoi.gr.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip στην
προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι και την
21/03/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το Τμήμα το οποίο αφορά η αίτηση,
ως εξής:
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«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 10468/2022, για το
Τμήμα ……………………………………..».
Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά
τα 25ΜΒ.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά έως την ως άνω
ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε.

Καθηγητής Σπυρίδων Γεωργάτος
Συνημμένα:
1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
3. Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων»
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Παράρτημα
«Περιγραφή Μαθημάτων»

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 – 2022
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
MIS 5125722
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Τμήμα: Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

ΑΓΦ4Β
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1
1
EYLC 4051(ΘΕΩΡΙΑ)
EYLC 4052
(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΠΣ
ΜΚ/Υ
4

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
7,5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

2

Η Μουσειακή Αγωγή, υιοθετώντας μεθόδους της σύγχρονης παιδαγωγικής, έχει
σκοπό να υποστηρίξει διαφορετικούς τρόπους ερμηνευτικής προσέγγισης των
μουσειακών αντικειμένων, κατάλληλα προσαρμοσμένους ώστε να ανταποκρίνονται
στα αναπτυξιακά, ατομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των
διαφορετικών ομάδων κοινού στις οποίες απευθύνεται.

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

Σύμφωνα εξάλλου με τον ορισμό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, το σύγχρονο
μουσείο έχει σκοπό όχι μόνο να συλλέγει, να διατηρεί και να ερευνά τη φυσική και
πολιτισμική κληρονομιά, αλλά και να ερμηνεύει, να εκπαιδεύει και να ψυχαγωγεί.
Στο πλαίσιο αυτό, τα μουσεία τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρούν ένα άνοιγμα στο
ευρύ κοινό και καλούνται να υπηρετήσουν τη δια βίου αγωγή και εκπαίδευση. Η
επικοινωνία με το κοινό αποτελεί μια προτεραιότητα της σύγχρονης μουσειακής
πολιτικής.
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές/τριες την έννοια του
πολιτισμού και τους τρόπους που τα μουσεία και οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς
την υπηρετούν, αναδεικνύοντας τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά και να τους
εξοικειώσει με τους τρόπους προσέγγισης του μουσείου ως χώρου μη τυπικής και
άτυπης εκπαίδευσης.
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ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

2
EYLC 6061
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΠΣ
ΜΕ
6ο

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

4,5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες
τεχνολογίες ως παιδαγωγικό μέσο στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και δραστηριοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

- να γνωρίζει σχετικά με τις ΤΠΕ και τις πολυμεσικές εφαρμογές στην προσχολική
αγωγή
- να προάγει την ασφαλή χρήση νέων τεχνολογιών στην προσχολική αγωγή
να εκτιμά τα αποτελέσματα των σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην
προσχολική αγωγή
- να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες ως παιδαγωγικό μέσο στην ανάπτυξη και
εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

12
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΑΡΧ4Β
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΑΡΕ 809
ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΠΠΣ
ΜΥΕ
8ο

1

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
4
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

2

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των σύγχρονων μοντέλων κατοίκισης
και, ιδιαίτερα, του λεγόμενου αστικού νομαδισμού. Το θέμα ανάγεται σε
διαφορετικές σχεδιαστικές και χωρικές κλίμακες, από την πόλη στο αντικείμενο.
Παράλληλα, αναπτύσσεται στη βάση στοχευμένων αναπαραστατικών τεχνικών που
προσφέρουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισής του. Η
συγκεκριμένη χωροθέτηση των σχετικών
προτάσεων και μελετών αποτελεί
ζητούμενο, όπως και, ανάλογα, η επιλογή των τελικών διαστάσεων και λοιπών
αρχιτεκτονικών
(δομικών,
τυπολογικών,
λειτουργικών,
υφολογικών)
χαρακτηριστικών. Οι παραπάνω σχεδιαστικές διερευνήσεις αναφέρονται σε
αντίστοιχες εννοιολογήσεις των κοινωνικών υποκειμένων και πολιτισμικών
ταυτοτήτων οι χωρικές ανάγκες των οποίων θα μορφοποιηθούν. Το εργαστηριακό
αυτό μάθημα συνοδεύεται από σχετικό θεωρητικό σεμινάριο με κείμενα αναφοράς
από την εμπειρία της συλλογικής κατοικίας και των σχετικών υποδομών από τον
19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η λειτουργία του μαθήματος οργανώνεται με άξονα
σειράς διαλέξεων, παρουσιάσεων και συζητήσεων για τα παραπάνω ζητήματα.
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ΤΗΛ.: 26510-07134, FAX.: 26510-07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΙΣΤ3Β
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΛΑΟ 505
Αρχές Εθνομουσικολογίας
ΠΠΣ
ΜΥΕ
6&8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συγκριτική μελέτη των ποικίλων μουσικών
παραδόσεων του Ελλαδικού χώρου, των Βαλκανίων και της Μεσογείου γενικότερα
με βάση το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της επιστήμης της
Εθνομουσικολογίας.
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ΤΗΛ.: 26510-07134, FAX.: 26510-07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΛΑΟ 506
Δημοτικό τραγούδι
ΠΠΣ
ΜΥΕ
6&8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Το δημοτικό τραγούδι αποτέλεσε ένα από τα βασικά αντικείμενα μελέτης της
Λαογραφίας ενταγμένο στο θεματικό πεδίο «Μνημεία του λόγου». Τις τελευταίες
δεκαετίες η φιλολογική προσέγγιση υποχώρησε δίνοντας τη θέση της σε ολικές
προσεγγίσεις με επίκεντρο την έννοια της επιτέλεσης και την ενότητα «ΛόγοςΜελωδία-Κίνηση». Ο νέος αυτός προσανατολισμός υπαγορεύει διεπιστημονικές
προσεγγίσεις.
Ένα από τα ζητούμενα του μαθήματος είναι η έμφαση στην ηπειρώτικη μουσική
παράδοση και στις διαπολιτισμικές της επιρροές.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΜΑΘΒ1
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΜΑΕ832
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΠΣ
ΜΕ
8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

3

Στο μάθημα αυτό γίνεται εφαρμογή, με τη βοήθεια του υπολογιστή και τη χρήση
του στατιστικού προγράμματος S.P.S.S., της στατιστικής θεωρίας που αναπτύχθηκε
στα μαθήματα «Εισαγωγή στη Στατιστική», «Στατιστική Συμπερασματολογία» και
«Παλινδρόμηση καιΑνάλυση Διακύμανσης». Πιο συγκεκριμένα γίνεται εφαρμογή
στον έλεγχο υποθέσεων που αφορούν τη μέση τιμή ενός πληθυσμού, τις μέσες
τιμές δύο πληθυσμών με εξαρτημένα και ανεξάρτητα δείγματα, στην απλή και
πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, καθώς και στην ανάλυση διακύμανσης κατά
ένα παράγοντα.

16
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΗΛ.: 26510-07134, FAX.: 26510-07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΣΕΕ8
ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΠΜΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΜΥΕ
2

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

7,5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εισαγωγικές έννοιες, δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα, απλή
τυχαία
δειγματοληψία,
στρωματοποιημένη
δειγματοληψία,
συστηματική
δειγματοληψία, δειγματοληψία κατά συστάδες, λογοεκτιμήτριες, βέλτιστη επιλογή
μεγέθους δείγματος, μεροληψία στις μεθόδους δειγματοληψίας
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΜΕΤ2Β
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΒΑ 7010
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
ΠΠΣ
ΜΚ/Υ
7

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

2

Έννοια-Φύση –Σκοποί της Ανάλυσης. Επιλογή Οικονομικών Στοιχείων –Αξιολόγηση
και Ερμηνεία.Μέθοδοι Ανάλυσης –Εισαγωγή. Κάθετη Ανάλυση –Έννοια και
Σπουδαιότητα. Κάθετη
Ανάλυση
στον Ισολογισμό –Κάθετη Ανάλυση στα
Αποτελέσματα Χρήσεως. Οριζόντια Ανάλυση –Έννοια και Σπουδαιότητα.
Αριθμοδείκτες
Τάσης.
Ανάλυση
Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
με
Αριθμοδείκτες.
Έννοια -Στόχοι –Σπουδαιότητα.Συγκριτική Αξία –Πρότυπα
Συγκρίσεων. Κατηγορίες Αριθμοδεικτών. Περιορισμοί της Ανάλυσης με
Δείκτες.Δείκτες ρευστότητας, Δείκτες δραστηριότητας, Δείκτες αποδοτικότητας,
Δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας, Δείκτες Επενδυτικοί
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΒΑ 7061
Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
ΠΠΣ
ΜΥΕ
7

5

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Έννοια των Logistics και της Εφοδιαστικής αλυσίδας -Δημιουργία ευέλικτης
εφοδιαστικής αλυσίδας -Διαχείριση χρόνου απόκρισης -Ανάλυση κόστους των
Logistics(κοστολόγηση προμηθειών, μεταφορών και πωλήσεων) -Διαχείριση
καναλιών διανομής (συστήματα μεταφοράς, προγραμματισμός, παρακολούθηση
και έλεγχος της μεταφοράς) -Αξιολόγηση προμηθευτικής ικανότητας και συστήματα
αναζήτησης προμηθευτών -Διαχείριση κινδύνου -Ενοποίηση εφοδιαστικής
αλυσίδας -Ανταγωνιστικά δίκτυα
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΜΕΥ5Β
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

1
ΕΤΕ 808
Συνθετική Χημεία και Μέθοδοι Τροποποίησης Πολυμερών
ΠΠΣ
ΜΥΕ
10

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

3
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Σύνθεση γραμμικών συμπολυμερών κατά συστάδες με:
Ανιοντικό πολυμερισμό (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒΑ΄, ΑΒC, ABCD),
Κατιοντικό πολυμερισμό (AB, ABA, ABC),
Ζωντανό ριζικό πολυμερισμό (ΑΒ, ΑΒΑ, ΑΒC, ABCD),
Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

Πολυμερισμό μετάθεσης ομάδας (ΑΒ, ΑΒΑ, ABC),
Πολυμερισμό μετάθεσης διάνοιξης δακτυλίου (ΑΒ, ΑΒΑ),
Πολυμερισμό Ziegler-Natta,
Συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων πολυμερισμού (ΑΒ, ΑΒΑ).
Σύνθεση μη Γραμμικών Συμπολυμερών.
Μοριακός Χαρακτηρισμός Συμπολυμερών.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΜΗΥ1Β
Υπολογιστικά Συστήματα
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΜΥΕ029
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Υπολογιστικών Συστημάτων
ΠΠΣ
ΜΥΕ
6, 8, 10

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

2

Αιολόγηση απόδοσης συστημάτων και εφαρμογών (φορτία εργασίας, απεικόνιση
μετρήσεων). Μέτρηση, ανάλυση και ρύθμιση απόδοσης και χρήσης πόρων
(επεξεργαστή, μνήμης, αποθήκευσης, δικτύου, κτλ). Εισαγωγή στην προσομοίωση
διακριτών γεγονότων. Στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής. Επιλογή κατανομών
εισόδου, γεννήτριες τυχαίων αριθμών και μεταβλητών, ανάλυση δεδομένων
εξόδου.Σύγκριση συστημάτων και σχεδίαση πειραμάτων. Στοχαστικές διεργασίες.
Θεωρία αναμονής. Δίκτυα ουρών.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΜΣΠ10Β
Ιστορική μουσικολογία με έμφαση στην επιτέλεση
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
MSB6110
Ιστορία της Δυτικής μουσικής ΙΙ
ΠΠΣ
ΜK/Υ
2

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

4
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Παρουσιάζεται συνοπτικά η ιστορική εξέλιξη της Δυτικής μουσικής δημιουργίας από
το Μπαρόκ μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα. Έμφαση στην εμβάθυνση
επιλεγμένων θεμάτων μεταξύ των οποίων: η αρμονία, η φόρμα και η μουσική
επιτέλεση ως παράμετροι των μουσικών εξελίξεων.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
MSD8211
Τοπική ιστορία και μουσική
ΠΠΣ
ΜΕ
4

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

4
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Πόλεις και μουσικές σχολές. Ιστορία, οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός. Οι
μουσικές πρακτικές, η τεχνολογία, η μουσική οικονομία, αστικοί κόσμοι μουσικού
θεάματος.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

ΜΣΠ11Β
Πιανιστική συνοδεία με έμφαση στη συνοδεία και μουσική εκγύμναση
τραγουδιστών
ΜΑΘΗΜΑ 1
1
MSA4320, MSB4320,
MSC3320, MSD3320,
MSE3320, MSF3320,
MSG3320, MSH3320,
MSI3320
Πιανιστική συνοδεία στις μουσικές δεξιότητες (Α)
ΠΠΣ
ΜΥΕ
1 έως 9

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

6

Πιανιστική συνοδεία σε φοιτητές που μελετούν φωνή/όργανα της κλασικής
κεντροευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Ο διδάσκων, σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο διδάσκοντα Μουσικής Δεξιότητας, οφείλει να οργανώσει το ρεπερτόριο
μελέτης και να υποστηρίξει την σχετική μουσική πράξη. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητο να έχει ο ίδιος εμπειρία πιανιστικής συνοδείας στις μουσικές εκφράσεις
της κλασικής κεντροευρωπαϊκής παράδοσης.
Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Μελέτη και εκτέλεση αντιπροσωπευτικών έργων από το ιστορικό ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου, με βαθμό δυσκολίας ανάλογο του επιπέδου της Δεξιότητας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
MSA4320, MSB4320,
MSC3320, MSD3320,
MSE3320, MSF3320,
MSG3320, MSH3320,
MSI3320
Πιανιστική συνοδεία στις μουσικές δεξιότητες (Β)
ΠΠΣ
ΜΥΕ
1 έως 9

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:
6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Εαρινό

6

Πιανιστική συνοδεία σε φοιτητές που μελετούν φωνή/όργανα της κλασικής
κεντροευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης. Ο διδάσκων, σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο διδάσκοντα Μουσικής Δεξιότητας, οφείλει να οργανώσει το ρεπερτόριο
μελέτης και να υποστηρίξει την σχετική μουσική πράξη. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητο να έχει ο ίδιος εμπειρία πιανιστικής συνοδείας στις μουσικές εκφράσεις
της κλασικής κεντροευρωπαϊκής παράδοσης.
Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο έχει ως εξής:
Μελέτη και εκτέλεση αντιπροσωπευτικών έργων από το ιστορικό ρεπερτόριο του
κάθε οργάνου, με βαθμό δυσκολίας ανάλογο του επιπέδου της Δεξιότητας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΠΔΕ4Β
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΔΕΥ016
Διδακτική της Γλώσσας Ι
ΠΠΣ
ΜΚ/Υ
4

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

6
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν τις ποικίλες
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας, εκκινώντας από τις παραδοσιακές
μεθόδους και καταλήγοντας στις επικοινωνιακές-κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις και
τους γραμματισμούς. Επιπλέον, θα αντιλαμβάνονται την έννοια του γλωσσικού
λάθους, θα κατανοούν τις διαδικασίες παραγωγής και σύνθεσης του νεοελληνικού
λεξιλογίου και θα είναι σε θέση να εμβαθύνουν σε ζητήματα γραφής και
ορθογραφίας.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΔΕΕ409
Γλωσσική Έκφραση στην Παιδαγωγική του Θεάτρου
ΠΠΣ
ΜΕ
4

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να
αντιλαμβάνονται τη σημασία του θέατρου ως παιδαγωγικής πρακτικής. Πιο
συγκεκριμένα, θα γνωρίζουν τα είδη/τις συμβάσεις του θεάτρου και κείμενα
μεγάλων θεατρικών συγγραφέων. Επιπλέον, θα έχουν εξοικειωθεί με θεατρικά
παιχνίδια και ασκήσεις δημιουργικής γραφής, βελτιώνοντας την προφορική και
γραπτή τους έκφραση. Τέλος, θα έχουν αποκτήσει εφόδια αξιοποίησης του θεάτρου
στη διδασκαλία μαθημάτων.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΦΙΛ3Β
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

1
ΦΕ0222
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ
ΠΠΣ
ΜΥΕ
8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί α) η μελέτη των αρχαιοελληνικών μύθων παράλληλα με την
ταξινόμηση των δεδομένων (αφηγήσεις, αναπαραστάσεις, κ.λπ.) και κυρίως με τη μελέτη
συγκεκριμένων πηγών της αρχαιοελληνικής γραμματείας (αρχαϊκό έπος, υμνητική λογοτεχνία,
τραγωδία, έργα μυθογραφίας κ.λπ.), που καθιστούν τους μύθους γνωστούς σε μας και (β) βασικών
τους ερμηνευτικών προσεγγίσεων (αλληγορία, εκλογίκευση, ευημερισμός, ιστορική μέθοδος,
δομισμός, ψυχανάλυση) από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Πιο συγκεκριμένα τα περιεχόμενα του
μαθήματος περιλαμβάνουν:
-συζήτηση για το περιεχόμενο της αρχαιοελληνικής λέξης μύθος και διάκριση μεταξύ συγγενών
όρων (π. χ. αίνος, fabula)

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

-προσπάθεια ορισμού του αρχαιοελληνικού μύθου (με βάση το αντικείμενο του, τη λειτουργία και
τα χαρακτηριστικά του) και εισαγωγή στη μελέτη του ως συνόλου («υπερκειμένου») όλων των
μυθικών εκδοχών μιας αφήγησης
-τα λογοτεχνικά συμφραζόμενα των μύθων: συγκριτική μελέτη των γραπτών αποκρυσταλλώσεων
των μυθικών παραδόσεων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του λογοτεχνικού τους είδος
-την πολιτική/κοινωνική σημασία τους: τοποθέτηση συγκεκριμένων μυθικών εκδοχών και
επεισοδίων στα ιστορικά συμφραζόμενά τους
-τη θρησκευτική λειτουργία των μύθων και τη σχέση τους με τη θρησκευτική σκέψη και πρακτική
των αρχαίων Ελλήνων
-συνοπτική παρουσίαση 1) ερμηνευτικών τάσεων και σχολών που άφησαν το αποτύπωμά τους στη
μελέτη των μύθων, 2) μεθοδολογικών εργαλείων που επιτρέπουν σήμερα στους σπουδαστές να
προσεγγίσουν με πληρότητα και αποτελεσματικότητα τις μυθικές αφηγήσεις: λεξικά,
εγκυκλοπαίδειες, βάσεις δεδομένων, έργα αναφοράς
Το μάθημα θα γίνει μέσω επιλογής πρωτότυπων αρχαιοελληνικών κυρίως κειμένων και βασικής
βιβλιογραφίας από το Διδάσκοντα.
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΦΕ0888
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΞΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΠΣ
ΜΥΕ
8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί το ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος της παραδοξογραφίας το οποίο
αναπτύχθηκε κυρίως κατά την ελληνιστική εποχή, αλλά εκτείνεται ως την Ύστερη Αρχαιότητα και
τη Βυζαντινή εποχή, το ποικίλο περιεχόμενό της (περίεργα και θαυμαστά φαινόμενα από τον φυσικό
κόσμο (φαινόμενα βιολογικού ενδιαφέροντος περί ανθρώπων και ζώων, σπάνια γνωρίσματα φυτών
και βοτάνων, θαυμάσιες ιδιότητες λιμνών, ποταμών και λίθων) και η λειτουργία της. Παράλληλα
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένας ειδολογικός προβληματισμός και μια απόπειρα οριοθέτησης της
παραδοξογραφίας σε σχέση με συγγενή είδη (με κύριο ερώτημα το αν πρόκειται για επιστημονικό ή
για δευτερεύον λογοτεχνικό είδος με σκοπό τη διασκέδαση). Θα παρουσιαστούν οι κυριότεροι
εκπρόσωποι του είδους, ο ψευδο-Αντίγονος Καρύστιος, ο Απολλώνιος και ο Φλέγων ο Τραλλιανός
καθώς και χωρία από έργα πολλών άλλων συγγραφέων, που έχουν διασωθεί αποσπασματικά και
ανήκουν στο παραδοξογραφικό corpus. Μέσα από τη μελέτη επιλεγμένων κειμένων και θεματικών,
οι φοιτητές θα μπορέσουν σταδιακά να αποκωδικοποιήσουν τη φύση αυτών των ιδιόμορφων
πραγματειών. Αναλυτικότερα, θα εξεταστούν:
-το ζήτημα των πηγών της παραδοξογραφίας (οι οποίες και θα συνεξετάζονται μαζί με τα επιλεγμένα
κείμενα)
- η έννοια του θαύματος στη διάρκεια της ελληνιστικής εποχής σε σχέση με την αρχαϊκή επική
ποίηση
-οι τρόποι «δημιουργίας» του παράδοξου, μέσω εκλεπτυσμένων τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι
συγγραφείς
-τα διακειμενικά στοιχεία που συνδέουν τα παραδοξογραφικά έργα με άλλα, επιστημονικά και μη,
κείμενα (φιλοσοφικές, βιολογικές, αστρονομικές πραγματείες).
- το πνευματικό και πολιτιστικό περιβάλλον της δημιουργία των παραδοξογραφικών έργων καθώς
και το κοινό στο οποίο απευθύνονται και η πρόσληψή τους.
Για την καλύτερη γενική εποπτεία του αντικειμένου, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στη
χειρόγραφη παράδοση και θα αξιοποιηθεί η ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς και τα
ψηφιακά μέσα και οι βάσεις δεδομένων.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Τμήμα: ΧΗΜΕΙΑΣ
A/A Θέσης:
Επιστημονικό Πεδίο
Θέσης:

ΧΗΜ4Β
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ 1

Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

1
ΧΗΕ 071
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι
ΠΠΣ
ΜΥΕ
8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Ιστορία οίνου. Τύποι και κατηγορίες οίνων. Ο οίνος στην Ελλάδα, στην Ευρώπη,
στον κόσμο. Επισκόπηση λευκής, ερυθρής και άλλων μεθόδων οινοποίησης.
Ζυμώσεις και ενζυμικές δράσεις κατά την οινοποίηση. Χρήση του θειώδη ανυδρίτη
και άλλων προσθέτων στην οινοποίηση. Χημεία γλεύκους. Κολλοειδή φαινόμενα.
Χημεία οίνου.
Αλλοιώσεις οίνου. Ανάλυση γλεύκους και οίνου. Οργανοληπτική δοκιμασία. Οίνος,
διατροφή και υγεία του ανθρώπου.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

ΜΑΘΗΜΑ 2
Α/Α Μαθήματος:
Κωδικός Μαθήματος:
Τίτλος Μαθήματος:
Πρόγραμμα Σπουδών:
Τίτλος ΠΜΣ:
Είδος Μαθήματος:
Ακαδημαϊκό Εξάμηνο
στο οποίο θα
προσφερθεί το μάθημα
κατά το Ακ. Έτος
2021-2022:
ECTS Μαθήματος:
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος (θεωρία):

Σύντομη Περιγραφή
Μαθήματος:

2
ΧΗΕ 612
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
ΠΠΣ
ΜΥΕ
8

3

Εξάμηνο κατά το
οποίο θα
προσφερθεί το
μάθημα:

Εαρινό

5
Ώρες διδασκαλίας
Μαθήματος
(εργαστήριο):

Οινοποίηση–μετατροπή του σταφυλιού σε κρασί. Μηχανήματα κατεργασίας
σταφυλιών (θλιπτήρια, απορραγιστήρια, στραγγιστήρια, πιεστήρια). Δοχεία
οινοποίησης και εκχύλισης γλεύκους. Δεξαμενές οινοποίησης. Προϊόντα και
υποπροϊόντα σταφυλιού. Λευκά, Ροζέ, Ερυθρά και Αφρώδη κρασιά και τεχνολογία
παραγωγής τους. Ειδικές τεχνικές ερυθρής οινοποίησης (οινοποίηση με εκχύλιση
σε ατμόσφαιρα CO2, θερμοοινοποίηση, συνεχής οινοποίηση). Τεχνολογία
παραγωγής ειδικών κατηγοριών κρασιών (γλυκών, ημίγλυκων, λιαστών,
αρωματισμένων κ.λ.π. κρασιών). Τεχνολογία παραγωγής προϊόντων και
υποπροϊόντων σταφυλιού (ξύδι, γιγαρτέλαιο, τρυγικά κ.λ.π.). Αλκοολική ζύμωση.
Προϊόντα αλκοολικής ζύμωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την αλκοολική
ζύμωση. Τεχνολογία εφαρμογής του θειώδους οξέος στην οινοποίηση. Αιτίες
διακοπής της αλκοολικής ζύμωσης. Τεχνολογικές επεμβάσεις σε περίπτωση
διακοπής της ζύμωσης στη λευκή και ερυθρή οινοποίηση. Κυριότερες μέθοδοι
προστασίας του γλεύκους. Απολάσπωση. Διαύγαση–κολλάρισμα κρασιών..
Εμφιάλωση κρασιών. Απόβλητα και διαχείριση αποβλήτων οινοποιείων.
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