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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ.

138/06-10-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου
διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της
ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του
Προγράμματος Σπουδών Α΄ κύκλου του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως
εξής:

α/α
Διδακτικό έργο/

Μάθημα

Τύπος
Μαθήματο
ς/ Εξάμηνο

Ώρες
διδασκαλία
ς/

εβδομάδα

Απαιτούμενος τίτλος
σπουδών/ προσόντα

1

Διεξαγωγή
μαθήματος: Νέα
Ελληνικά ως ξένη
γλώσσα

Επιλογής / Ε
και Ζ

3

1) πτυχίο Φιλοσοφικής
Σχολής (ειδικότητα
ΠΕ02)

2) Μεταπτυχιακό στη
διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένη
γλώσσα.

3) Διδακτορικό τίτλο
σπουδών
4) Εμπειρία στη
διδασκαλία της
ελληνικής ως ξένη
γλώσσα
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Η αμοιβή των εντεταλμένων διδασκόντων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου εάν υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κ. Δ. Καϊτατζή, τηλ. 2109549155) μέχρι την Δευτέρα
31.10.2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkaitatzi@hua.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

● Αίτηση με αναφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης για την οποία κατατίθεται η
υποψηφιότητα

● Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

για τίτλους της αλλοδαπής)

● Βιογραφικό σημείωμα (το οποίο θα εμπεριέχει αναλυτικό υπόμνημα με τις
δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες)

● Αρχείο των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο
σχετικό υπόμνημα

● Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας
● Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην

επιλογή.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η
άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

(υπογραφή)*

Σοφία Σκορδίλη
Καθηγήτρια

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.
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