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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 
    Μυτιλήνη, 30.05.2017 
    Α.Π.: 974 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η   Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, στην έκτακτη συνεδρίαση με αριθμό 12/24.05.2017 αποφάσισε τη δημοσίευση 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) διδασκόντων με 
σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, ως 
ακολούθως: 
 
Το Διδακτικό Προσωπικό που θα προσληφθεί θα αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων στα 
παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.  
  
1.   Γραφιστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα (1 θέση)  
 
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Γραφιστικός Σχεδιασμός και Πολυμέσα» 
εστιάζει σε θεωρίες και πρακτικές για την οπτικοποίηση πολιτισμικής πληροφορίας στο 
πλαίσιο δημιουργίας διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών σε ψηφιακούς ή/και 
αναλογικούς χώρους (όπως δικτυακούς τόπους, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εγκαταστάσεις, 
δρώμενα και εκθέσεις). 
Ο υποψήφιος/η υποψήφια αναμένεται να μπορεί να συνθέτει τα εννοιολογικά εργαλεία και 
τις αρχές της οπτικής επικοινωνίας με υπολογιστικά εργαλεία  ψηφιακής επεξεργασίας 
εικόνας και διανυσματικού σχεδιασμού με ταυτόχρονη δυνατότητα διάδρασης (π.χ. 
Photoshop, Illustrator, Flash).  
 

2.   Τρισδιάστατη Γραφική Απεικόνιση Πληροφοριών με Η/Υ (1 θέση) 
 
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης εστιάζει στην διδασκαλία και την 
επιστημονική έρευνα του χώρου των τρισδιάστατων γραφικών και την κατά κύριο λόγο χρήση 
τους στο ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού. Συγκεκριμένα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς 
τομείς: την σε βάθος θεωρητική διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου και την 
σημαντικότερη εργαστηριακή εφαρμογή του στην παραγωγή ολοκληρωμένων έργων με 
τρισδιάστατα γραφικά.  
Πιο συγκεκριμένα η υπό προκήρυξη θέση έχει σαν στόχο: 
- να αναδείξει την αναγκαιότητα χρήσης του γνωστικού αντικειμένου στην σύγχρονη εποχή 

και ιδιαίτερα στον χώρο του πολιτισμού 
- να εμβαθύνει στο θεωρητικό υπόβαθρο του γνωστικού αντικειμένου με συνέπεια την 

μετέπειτα ουσιαστικότερη εργαστηριακή χρήση του και την ανάπτυξη ερευνητικής 
δραστηριότητας 
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- να αναλύσει λεπτομερώς τα διαφορετικά είδη του γνωστικού αντικειμένου (όπως 
τρισδιάστατα γραφικά φωτορεαλιστικής απόδοσης, εικονική πραγματικότητα, VRLM, 
τρισδιάστατα γραφικά για παιχνιδομηχανές κλπ) 

- να οδηγήσει στην δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών με τρισδιάστατα γραφικά, 
περιλαμβάνοντας όλες τις φάσεις παραγωγής ενός τέτοιου έργου, από τη δημιουργία του 
storyboard μέχρι και το στάδιο μεταπαραγωγής (post-production), με κύρια θεματολογία 
εμπνευσμένη από τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού 

- να αναπτύξει μεθοδολογίες παραγωγής ομαδικών ή ατομικών έργων με τρισδιάστατα 
γραφικά δίνοντας έμφαση στην εξοικονόμηση χρόνου, διαχείρισης αντίστοιχων λογισμικών 
και πλοήγησης του χρήστη σε αυτά και ορθής σκέψης για την γρήγορη και σωστή 
αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων κατά τη διάρκεια της φάσης παραγωγής 

 
3.   Προγραμματισμός Η/Υ (1 θέση) 
 
Η υπό προκήρυξη θέση αφορά στη διδασκαλία και επιστημονική έρευνα στο χώρο του 
προγραμματισμού συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών και της χρήση τους στο ευρύτερο 
πεδίο του πολιτισμού. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης επικεντρώνεται σε θέματα 
τεχνολογιών προγραμματισμού, εργαλείων ανάπτυξης καθώς και παραγωγής 
ολοκληρωμένων εφαρμογών. Συγκεκριμένοι στόχοι είναι η χαρτογράφηση διαφορετικών 
προγραμματιστικών μοντέλων, η μελέτη των σχεδιαστικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών 
ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού καθώς και εξειδικευμένων προσεγγίσεων για το χώρο του 
πολιτισμού. Η υπό προκήρυξη θέση θα καλύψει διδακτικές ανάγκες μαθημάτων που 
αφορούν γλώσσες προγραμματισμού που ανήκουν στις οικογένειες τόσο του δομημένου 
(διαδικαστικού) όσο και αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.. 

 
*** 

Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον το Τμήμα λάβει 
τις απαραίτητες πιστώσεις. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τις υπό προκήρυξη θέσεις θα πρέπει να είναι 
κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.  
 
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται σε αναλυτική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.ct.aegean.gr 
 
Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα 
πλήρη στοιχεία τους, καθώς και η θέση για την οποία ενδιαφέρονται), αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα και τίτλους σπουδών σε έντυπη μορφή, καθώς και ένα αντίγραφο όλων των 
παραπάνω σε ηλεκτρονική μορφή (CD), μέχρι τις 15 Ιουνίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου), 
στην παρακάτω διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Γραμματεία 
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη 
 
Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κ  
Θ. Κάιτατζη, τηλ. 22510 36608, 36604). 
 
Ο  Πρόεδρος 
 
Χρήστος – Νικόλαος Αναγνωστόπουλος 
Αναπληρωτής  Καθηγητής 

 

http://www.ct.aegean.gr/
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