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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, στην συνεδρίαση με αριθμό 11/10.06.2020 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός/μίας (1) διδάσκοντος/ουσας με σύμβαση
βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ως ακολούθως:
Το Διδακτικό Προσωπικό που θα προσληφθεί θα αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων στο
παρακάτω γνωστικό αντικείμενο.
Γραφιστικός Σχεδιασμός για Πολυμεσικές Εφαρμογές
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Γραφιστικός Σχεδιασμός για
Πολυμεσικές Εφαρμογές» 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/Η 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).
***
Διευκρινίζεται ότι η σχετική πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί τόσο για το χειμερινό όσο και
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 21 εφόσον το Τμήμα λάβει την
απαραίτητη πίστωση
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.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτισμικής
Τεχνολογίας & Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.ct.aegean.gr
Όσοι/ες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα
πλήρη στοιχεία τους), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών σε έντυπη
μορφή, καθώς και ένα αντίγραφο όλων των παραπάνω σε ηλεκτρονική μορφή (CD), μέχρι τις
30 Ιουνίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Γραμματεία
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη
Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κ
Θεοφάνης Κάιτατζης, τηλ. 22510 36608, 36604).

Ο Πρόεδρος
*
Χρήστος – Νικόλαος Αναγνωστόπουλος
Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας

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