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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας (Π.Θ.), στα πλαίσια λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 

«Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου 

κύρους, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων 

μαθημάτων (της Κατεύθυνσης ΙΙΙ του ΠΜΣ: «Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την 

έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία»)   για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:      

 

 Χειμερινό εξάμηνο  

Α/Α Τίτλος μαθήματος 

1 Εφαρμοσμένη Οικονομική 

2 Εφαρμοσμένο Μάνατζμεντ 

3 Στατιστικές Μέθοδοι 

4 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 

Εαρινό εξάμηνο 

Α/Α Τίτλος μαθήματος 

1 Οικονομική της Εκπαίδευσης-Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης 

2 Μάνατζμεντ της Εκπαίδευσης - Κατάρτισης-Διά Βίου Μάθησης 

3 Ποσοτικές Μέθοδοι 

4 Κοινωνιολογία 

 

Η προκήρυξη γίνεται με βάση την εκτίμηση του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ότι ο 

αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εγγραφούν στα ανωτέρω μαθήματα, θα είναι τέτοιος που 

να δικαιολογεί την προσφορά τους για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και αναμένοντας ότι μεταξύ των 

υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση, βάσει της παρούσης, θα συγκαταλέγονται κατάλληλα 

καταρτισμένοι και πεπειραμένοι επιστήμονες, που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τα 



 

 
 

ανωτέρω μαθήματα, εφόσον το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, αποφασίσει ότι η προσφορά 

τους είναι δικαιολογημένη. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλον αίτηση (στο τέλος της πρόσκλησης) στην οποία θα 

αναφέρουν το μάθημα ή τα μαθήματα που επιθυμούν να διδάξουν κατά σειρά προτίμησης. Επίσης οι 

αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής:  

1. Συνοπτικό  Βιογραφικό Σημείωμα  
2. Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική τους δραστηριότητα 
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από A.E.I. του 

εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην 
ΔIKATΣA)  

4. Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για κάθε μάθημα. Οι περιγραφές των μαθημάτων 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: http://pt.cs.uth.gr (Κατεύθυνση ΙΙΙ 

«Εξειδίκευση Οικονομική στην ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την εκπαίδευση και την 

καινοτομία»).   
5. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ. 
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί ψευδούς δηλώσεως, αν κατέχουν ή όχι δεύτερη απασχόληση 

στο Δημόσιο Τομέα ή σε Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή στους φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου Τομέα ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή οποιαδήποτε άλλη 
επαγγελματική απασχόληση ή συνταξιοδοτούνται από τους παραπάνω φορείς. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με 

το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον 

τους υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση(στο τέλος της πρόσκλησης) με τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά 

μέχρι την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος: g-cst@uth.gr. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22310 – 66938, 66928, 66923 κα. Καρανίκα Αθανασία. 
 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ  

 

                

                                                   Καθηγητής  Κωνσταντίνος Αναγνώστου 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmail.uth.gr/imp/basic.php?mailbox=SU5CT1g&buid=4683&page=message


 

 
 

Προσωπικά Στοιχεία 

 

ΠΡΟΣ ΤΟ  

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

του Π.Θ. 

Επώνυμο……………………………………………………………... 

Όνομα…………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο………………………………………………………….. 

Μητρώνυμο…………………………………………………………. 

E-mail………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση ………………………………………………………….. 

Τ. Κ. ………………………………………………. 

Δήμος/Νομός……………………………………………………….. 

Κινητό Τηλέφωνο…………………………………………………. 

Τηλ. Οικίας…………………………………………………….. 

Ημ/νία Γέννησης…………………………………………………… 

Τόπος Γέννησης……………………………………………………… 

Αρ. Ταυτότητας……………………………………………………. 

Εκδούσα Αρχή……………………………………………………… 

Ημ/νία Έκδοσης…………………………………………………… 

Υπηκοότητα………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτηση μου για 

διδασκαλία στο ΠΜΣ του Τμήματός σας με τίτλο 

«Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες  (Κατεύθυνση 

ΙΙΙ του ΠΜΣ: «Εξειδίκευση Οικονομική στην 

ψηφιακή τεχνολογία, την έρευνα, την 

εκπαίδευση και την καινοτομία)» σύμφωνα με 

την αριθμ. πρωτ………………………………… ……………... 

σχετική προκήρυξη του Τμήματος Π&Τ, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 

 

Δηλώνω Υπεύθυνα ότι: 

Α) Με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που αναγράφονται 

στην σχετική προκήρυξη 

Β) Τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης καθώς και τα 

στοιχεία του συνημμένου βιογραφικού μου 

σημειώματος είναι αληθινά όπως φαίνεται και από 

τα δικαιολογητικά που υποβάλλω. 

 

Τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στην 

ειδικότητά μου και επιθυμώ να διδάξω κατά σειρά 

προτίμησης είναι: 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1……………………………………………………………… 

2……………………………………………………………… 

3……………………………………………………………… 

4……………………………………………………………… 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Οικονομικά Στοιχεία 

Α.Φ.Μ. …………………………………………. 

Δ.Ο.Υ. ………………………………………….. 

Οικογενειακή Κατάσταση :  

Έγγαμος/Άγαμος/Διαζευγμένος 

Αριθ. Παιδιών …………………………………... 

Ημερομηνία Γεννήσεων Παιδιών………………. 

Φορέας Κύρ. Απασχ. ……………………………. 

Σχέση Εργασίας :  

Μόνιμος/Αορίστου/Ορισμένου Χρόνου 

Φορέας Ασφάλισης : 

ΙΚΑ/ΤΕΑΧ/ΤΕΒΕ/ΔΗΜΟΣΙΟ/ΤΣΜΕΔΕ 

Α Μ.ΙΚΑ…………….……… Α.Μ ΤΣΜΕΔΕ………………..………… 

Α.Μ ΤΣΑΥ…………………………………… 

Συνταξιούχος :   □  

Φορέας Συνταξιοδότησης: ……………………………………… 

Ασφαλισμένος πριν το 1993 σε οποιοδήποτε Ταμείο :    

Ναι   □                               Όχι   □ 

 

 

 

 

Συνημμένα Υποβάλλω: 

□ Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

□ Υπόμνημα για τις σπουδές και την επιστημονική 

δραστηριότητα 

□ Αντίγραφο Πτυχίου 

□ Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 

□ Διδακτορικό τίτλο σπουδών 

□ Πιστοποιητικά Αναγνώρισης Δικατσά/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π 

□ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί κατοχής ή 

όχι δεύτερης απασχόλησης, όπως αναφέρεται στην 

πρόσκληση 

□ Πιστοποιητικά Διδακτικής & Επαγγελματικής 

Εμπειρίας 

□ Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για κάθε ένα από τα 

παραπάνω δηλωθέντα μαθήματα. 

□ Λοιπά Δικαιολογητικά ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..... 

 



 

 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

     

Αριθ. Πρωτ……….…..../…..-…..-202... 

 

 

 

Ονοματεπώνυμο: 

 

Βασικό Πτυχίο :                                Ίδρυμα:                                                                            Έτος:                           

 

 

Μεταπτυχιακό:                               Ίδρυμα:                                                                            Έτος: 

 

Tίτλος διπλωματικής εργασίας: 

 

Διδακτορικό :                                 Ίδρυμα:                                                                            Έτος: 

 

Tίτλος διδακτορικής διατριβής:  

 

Μεταδιδακτορικοί έρευνα :                                      Τίτλος έργου:                                                                                  

 

Ίδρυμα:                                                                                Διάρκεια: 

 

Αρ. δημοσιεύσεων σε περιοδικά (με κριτές): 

 

Αρ. δημοσιεύσεων σε συνέδρια (με/χωρίς κριτές): 

 

Αρ. Μονογραφιών: …. 

 



 

 
 

Άλλες δημοσιεύσεις:  

 

Διδακτική προϋπηρεσία σε μήνες στην ανώτατη εκπαίδευση: 

 

Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση:  

 

 

Συνάφεια ερευνητικού έργου με το προκηρυσσόμενο μάθημα: 

(αναφέρετε την συνάφεια του ερευνητικού έργου για κάθε μάθημα ξεχωριστά) 

 

Συνάφεια διδακτικής προϋπηρεσίας με το προκηρυσσόμενο μάθημα: 

(αναφέρετε την συνάφεια της διδακτικής εμπειρίας για κάθε μάθημα ξεχωριστά) 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια: 

 

 

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αίτησης και συνεπώς είναι υποχρεωτική, από 

όλους τους υποψηφίους, η συμπλήρωση του.  

 

Η παρούσα αίτηση συμπληρωμένη και το βιογραφικό υποβάλλονται σε μορφή .doc. 

 

Επιπλέον η παρούσα αίτηση υπογεγραμμένη, το βιογραφικό, το υπόμνημα, τα σχεδιαγράμματα των δηλωθέντων 

μαθημάτων, οι τίτλοι σπουδών, τα πιστοποιητικά και η υπεύθυνη δήλωση να αποσταλούν με μορφή .pdf. 

 

 

Λαμία,  .…/…./2021 

Ο/Η Αιτ………..…….. 

 

Υπογραφή 

 


