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Κτίριο: Εγνατίας 46

Πρόκληση ενδιαφέροντος
Για την πρόσληψη επιστημόνων, σύμφωνα
με το άρθρο 5 του Π.Δ. 407/80.
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της αριθμ.279 /16-1-2013 αποφάσισε να καλύψει τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος, για το πανεπιστημιακό έτος 2012-2013, στα ακόλουθα διδακτικά αντικείμενα με έναν αριθμό διδασκόντων, επιστημόνων κατόχων διδακτορικού διπλώματος ή
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.1566/85 :

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου.
1. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. ΙΙ-Τηλεόραση και τεχνική υποστήριξη συναφών μαθημάτων.
2. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής-Εργαστήριο και τεχνική υποστήριξη συναφών μαθημάτων
3. Είδη έντυπης δημοσιογραφίας-Πρακτική ΙΙΙ.
4. Τηλεοπτική δημοσιογραφία-Πρακτική V.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας
και Μ.Μ.Ε. (Εγνατία 46, 1οςόροφος) αίτηση υποψηφιότητας από 28/1/13 έως 6/2/13.
Στις αιτήσεις πρέπει να αναφέρονται τα συγκεκριμένα μαθήματα για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον, όπως επίσης και εάν οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν ήδη άλλη θέση στο
Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Όλοι οι διδάσκοντες που θα επιλεγούν και κατέχουν και άλλη θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ.
ή στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα θα πρέπει να εξασφαλίσουν από την υπηρεσία τους άδεια απουσίας.
Επισημαίνεται ότι η αμοιβή δεν θα υπερβαίνει το ποσό της διατιθέμενης πίστωσης στο τμήμα.
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Συνυποβάλλονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά :
1. Αντίγραφο πτυχίου και λοιπών ακαδημαϊκών τίτλων νομίμως επικυρωμένα.
2. Βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου και των ακαδημαϊκών τίτλων εφ’ όσον προέρχονται από Α.Ε.Ι.
της αλλοδαπής.
3. Πιστοποιητικά για τυχόν συναφή με το εκάστοτε γνωστικό αντικείμενο επαγγελματική πείρα.
Τα ανωτέρω θα υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα εκ των οποίων το ένα σε απλή φωτοτυπία.
4. Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό υπόμνημα για το εν γένει επιστημονικό τους έργο σε πέντε
(5) αντίγραφα.
5. Πιστοποιητικό γεννήσεως στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
6. Πιστοποιητικό Στρατολογίας (Τύπου Α΄) του αρμοδίου Στρατολογικού Γραφείου (προκειμένου
περί ανδρών), από το οποίο να συνάγεται ότι εξεπλήρωσε τις στρατολογικές του υποχρεώσεις
ή έχει νομίμως απαλλαγεί και δεν υπέχει καμία συναφή περαιτέρω υποχρέωση.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυταπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία).
8. Απόκομα της εφημερίδας με τη δημοσίευση της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον ημερήσιο τύπο.
Όσοι επιλεγούν και δεν είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι., θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν :
1. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή.
Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο ( 2310991955).
Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γρηγόρης Πασχαλίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής
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