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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ.: 874
Μυτιλήνη, 27/06/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022- 23

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθμ. 16/24.06.2022
συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη Ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση έργου, βάσει της παρ. 7 του άρθρου
29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2022- 23, για τη διεξαγωγή διδακτικού/ ερευνητικού έργου, στα παρακάτω γνωστικά
αντικείμενα:
1. Προγραμματισμός Η/Υ (μία 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
διαφορετικών

εφαρμογών.

Συγκεκριμένοι

προγραμματιστικών

μοντέλων,

στόχοι
η

είναι

μελέτη

η
των

χαρτογράφηση
σχεδιαστικών

προσεγγίσεων και μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού καθώς και
εξειδικευμένων προσεγγίσεων για το χώρο του πολιτισμού. Η υπό προκήρυξη θέση θα
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καλύψει διδακτικές ανάγκες μαθημάτων που αφορούν γλώσσες προγραμματισμού
που ανήκουν στις οικογένειες τόσο του δομημένου (διαδικαστικού) όσο και
αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Η εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων
συναφών με αυτά του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σχετικά
με τον Προγραμματισμό Η/Υ αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του/της
ακαδημαϊκού υποτρόφου.
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την υπό προκήρυξη θέση θα πρέπει
να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.

2. Διδακτική της Πληροφορικής (μία Θέση)
Η υπό προκήρυξη θέση αφορά στη διδασκαλία και επιστημονική έρευνα στο χώρο της
διδακτικής της Πληροφορικής. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης επικεντρώνεται σε
θέματα βασικών αρχών της διδακτικής με σκοπό αφενός την κατανόηση της
πολυπλοκότητας και της πολυμορφίας του φαινομένου της διδασκαλίας και αφετέρου
τη συνειδητοποίηση της σημασίας του για την αγωγή. Συγκεκριμένα επιδιώκεται η
βαθμιαία εξοικείωση με τις μαθητοκεντρικές διδακτικές μεθόδους και ιδιαίτερα η
ανάδειξη της ελευθερίας και της δημιουργικότητας του/της διδάσκοντος/ουσας προς
διδασκαλίες πρωτότυπες, ελκυστικές και αποτελεσματικές, αλλά και προς τη
συγκρότηση της προσωπικής θεωρίας για τη διδασκαλία. Παράλληλα έμφαση δίνεται
και στην πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας της Πληροφορικής και της
Παιδαγωγικής των Μέσων τόσο στην Α/θμια όσο και στη Β/θμια Εκπ/ση (διδακτικοί
στόχοι, επιλογή περιεχομένου, διδακτικές στρατηγικές, διαδικασίες μάθησης και
αξιολόγησης)

και

στην

εργαστηριακή

διδασκαλία

(εργαστηριακές

ασκήσεις

Πληροφορικής).
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την υπό προκήρυξη θέση θα πρέπει
να είναι κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο συναφές
με τη διδακτική μεθοδολογία και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Η εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων συναφών με
αυτά του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος σχετικά με τη
Διδακτική της Πληροφορικής αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιλογή του/της
ακαδημαϊκού υποτρόφου.
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Όι υποψήφιες/ιοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία τους), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών (αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
βεβαιώσεις ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) σε ηλεκτρονική μορφή (απλά
σκαναρισμένα αντίγραφα πλην της αίτησης που πρέπει να φέρει και σκαναρισμένη
ή ψηφιακή υπογραφή), δηλώνοντας τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν στις
διευθύνσεις:
Ηλεκτρονική διεύθυνση Προέδρου: proedros-ct@aegean.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας: secr - culturaltec@aegean.gr, μέχρι τη Δευτέρα 04
Ιουλίου 2022 στις 15:00.

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κ.
Θεοφάνης Κάιτατζης, τηλ. 22510 36608, 36604).

Οι υποψήφιες/ιοι που θα επιλεγούν, θα συνάψουν σύμβαση έργου για το χειμερινό και
εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022- 23 και με αποδοχές ανάλογες του διδακτικού
έργου που θα τους ανατεθεί.

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
*
Χρήστος Καλλονιάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής

*Η υπογραφή του προέδρου έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του
Τμήματος

