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ΠΡΟ : Όπσο ν πίλαθαο απνδεθηψλ

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΓΗΓΑΚΟΝΣΑ/ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ
ΒΑΔΗ ΣΟΤ Π.Γ. 407/80 ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΧΝ ΑΗΑΣΗΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ TOY ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ
Ζ πλέιεπζε (ζπλ. 6/12/2021 ) ηνπ Σκήκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 5 ηνπ Π.Γ.
407/80, φπσο ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 28 παξ. 3 ηνπ Ν.4386/2016, ηελ Τ.Α.
Φ11/136247/Ε2/25.10.2021 (Α.Γ.Α: Ρ94Γ46ΜΣΛΖ-ΝΓΦ) θαη ηελ απφ 27.10.2021 (ΑΓΑ: ΧΝ4Λ46ΦΕ2Ν-Σ72)
απφθαζε ηεο πγθιήηνπ κε ηελ νπνία δηαηέζεθε ζην Σκήκα καο 1,5 πίζησζε γηα πξφζιεςε επηζηεκφλσλ κε
ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 407/80, απνθάζηζε ηελ
πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα πξφζιεςε δηδαζθφλησλ, κε πιήξε/ κεξηθή απαζρφιεζε γηα ηελ
θάιπςε αλαγθψλ δηδαζθαιίαο ησλ παξαθάησ καζεκάησλ, σο εμήο:
Μαζήκαηα

ρξνληθφ δηάζηεκα

1)Οπηηθναθνπζηηθή Μεηάθξαζε: Θεσξία θαη Δθαξκνγέο

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

2)Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο Γιψζζαο ΗΗ- Μνξθνινγία θαη χληαμε

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

3)Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο Γιψζζαο IV- Μνξθνινγία θαη χληαμε

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

4)Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο Γιψζζαο IV- Γξαπηφο ιφγνο

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

5)Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθή Γιψζζα VΗΗΗ- Μεηάθξαζε πνιηηηθψλ/
θνηλσληθψλ &νηθνλνκηθψλ θεηκέλσλ ΗΗ & ε δηδαθηηθή ηεο Σνπξθηθήο
6)ηξαηεγηθέο πνπδέο θαη Γεσπνιηηηθή ΗΗ: Εεηήκαηα αλάζρεζεο

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022
απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

7)Καηαζθεπή Γεσπνιηηηθψλ δεηθηψλ ζηε πζηεκηθή Γεσπνιηηηθή
Αλάιπζε

απφ 1/3/2022 έσο 31/7/2022

1. Για ηο γνωζηικό ανηικείμενο «Οπηικοακοςζηική Μεηάθπαζη: Θεωπία και Δθαπμογέρ» απαιηούνηαι
ηα εξήρ:
Βαζικά Σςπικά Πποζόνηα
1. Πηπρίν πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζηηο κεηαθξαζηηθέο ζπνπδέο ή ζηηο θηινινγηθέο
θαη γισζζηθέο ζπνπδέο κε εηδίθεπζε ζηε Μεηάθξαζε θαη:
2. Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ ή/θαη (ζηελ πεξίπησζε ππνςεθίσλ πνπ επηιέγνληαη βάζεη ηεο εμαηξεηηθήο
ηερληθήο εκπεηξίαο ηνπο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) δηδαθηνξηθφο ηίηινο. Σα εηδηθφηεξα επηζηεκνληθά πεδία
εζηίαζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο γηα έλα έθαζην ηίηιν ζπνπδψλ δεπηέξνπ θαη
ηξίηνπ θχθινπ, πξέπεη λα είλαη ζπλαθή κε ηελ πξάμε, ηελ έξεπλα, ηελ κεζνδνινγία ή/θαη ηελ δηδαθηηθή (α)
ηεο Οπηηθναθνπζηηθήο Μεηάθξαζεο, ή/θαη (β) ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Μεηάθξαζεο ή/θαη (γ, επξχηεξα) ηεο
Δηδηθήο Μεηάθξαζεο.
3. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή/θαη δηδαθηηθά ζπγγξάκκαηα ή/θαη δηδαθηηθφ πιηθφ ζην αληηθείκελν ηεο ζέζεο
ή ζε ζπλαθή κε απηφ επηζηεκνληθά αληηθείκελα θαη πεδία.
4. Πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία (απηνδχλακε ή/θαη επηθνπξηθή) ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζην
πξνθεξπζζφκελν ή ζε ζπλαθή κε απηφ γλσζηηθά αληηθείκελα.
5. Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηε Μεηάθξαζε, κε έκθαζε ζηελ Οπηηθναθνπζηηθή Μεηάθξαζε.
6. Άξηζηε (κεηξηθή) γλψζε ηεο Διιεληθήο.
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7. Άξηζηε γλψζε (κεηξηθή ή επηπέδνπ Γ2 θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο) ηεο Αγγιηθήο σο Γιψζζαο-Πεγή (ΓΠ1)
θαη, επηθνπξηθψο, κίαο ή πεξηζζνηέξσλ άιισλ γισζζψλ (ΓΠ2, ΓΠ3...), ζε επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Γ2 θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο (πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ησλ ΓΠ ζα δίδεηαη ζηελ Σνπξθηθή).
ςμπληπωμαηικά (ζςναξιολογούμενα) ηςπικά πποζόνηα
1. Δζηίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ζε εκπεηξηθά κνληέια πνζνηηθήο/ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ θεηκεληθψλ
δεδνκέλσλ, κε βάζε ην ππφδεηγκα (paradigm) ηεο Γισζζνινγίαο σκάησλ Κεηκέλσλ (Corpus Linguistics).
2. Γλψζε ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ αλνηθηνχ θψδηθα (open source), ζηα πεδία ηεο Oπηηθναθνπζηηθήο Mεηάθξαζεο
θαη ηεο Γισζζνινγίαο σκάησλ Κεηκέλσλ, θαζψο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Linux.
εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ δηακφξθσζε αμηνινγηθήο θξίζεο, ε εηζεγεηηθή επηηξνπή ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο
ζηελ παξάδνζε ππνδεηγκαηηθνχ καζήκαηνο (ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Σν
εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηεο παξαδφζεσο εληφο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο απηήο, ζα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο δχν (2) εκέξεο πξν ηεο δηεμαγσγήο ηεο.
2. Για ηα γνωζηικά ανηικείμενα Γιδαζκαλία ηηρ Σοςπκικήρ Γλώζζαρ-Μοπθολογία και ύνηαξη ΗΗ και
Γιδαζκαλία ηηρ Σοςπκικήρ Γλώζζαρ- Μοπθολογία και ύνηαξη IV, απαιηούνηαι ηα εξήρ:
Πηπρίν ζηηο Γισζζηθέο Δπηζηήκεο ή/θαη Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο ηίηινο, ζπλαθείο κε ηε
Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο θαηά
πξνηίκεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ειιελφθσλνπο.
3. Για ηο γνωζηικό ανηικείμενο Γιδαζκαλία ηηρ Σοςπκικήρ Γλώζζαρ IV - Γπαπηόρ λόγορ απαιηούνηαι
ηα εξήρ:
Πηπρίν ζηηο Γισζζηθέο Δπηζηήκεο ή/θαη Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο ηίηινο, ζπλαθείο κε ηε
Γηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο σο Ξέλεο Γιψζζαο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία ηεο Σνπξθηθήο θαηά
πξνηίκεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ειιελφθσλνπο.
4. Για ηο γνωζηικό ανηικείμενο Σοςπκική Γλώζζα VΗΗΗ - Μεηάθπαζη πολιηικών/κοινωνικών &
οικονομικών κειμένων ΗΗ & η διδακηική ηηρ Σοςπκικήρ, απαιηούνηαι ηα εξήρ:
Πηπρίν ζηηο Γισζζηθέο Δπηζηήκεο θαη Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ή/θαη Γηδαθηνξηθφο ηίηινο, ζπλαθείο κε ηε
Μεηάθξαζε Σνπξθηθήο – Διιεληθήο.
5. Για ηα γνωζηικά ανηικείμενα «ηπαηηγικέρ ποςδέρ και Γεωπολιηική ΗΗ: Εηηήμαηα Ανάζσεζηρ» και
«Καηαζκεςή Γεωπολιηικών Γεικηών ζηη ςζηημική Γεωπολιηική Ανάλςζη», απαιηούνηαι ηα εξήρ:
Γηδαθηνξηθφο ηίηινο θαη επηζηεκνληθφ/εξεπλεηηθφ έξγν ζην πεδίν ηεο Γεσπνιηηηθήο, κε έκθαζε ζηε ζεσξεηηθή
ζεκειίσζε ηεο πνιηηηθήο αλάζρεζεο, ζηελ επηξξνή ησλ Γεσπνιηηηθψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο κεηαπνιεκηθήο
δηεζλνχο αξρηηεθηνληθήο, ζην επηζηεκνινγηθφ ππφβαζξν ηεο ρξήζεο δεηθηψλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο
(πνζνηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ηνπ δηεζλνχο γίγλεζζαη) θαη ζηελ αλάπηπμε ππαξρφλησλ ή θαη ηε
δεκηνπξγία λέσλ δεηθηψλ ζην πιαίζην ηεο πζηεκηθήο Γεσπνιηηηθήο Αλάιπζεο, θαζψο θαη δηδαθηηθή εκπεηξία
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζην νηθείν επηζηεκνληθφ πεδίν ή ζε ζπλαθή κε απηφ επηζηεκνληθά πεδία.
Οη ππνςήθηνη νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία κε ζέκα πνπ ζα νξηζηεί δχν (2) εκέξεο πξηλ
ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο.
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθηνηήησλ ζα ζπλαμηνινγεζεί ε χπαξμε ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ
ή/θαη δηδαθηηθψλ ζπγγξακκάησλ ζπλαθψλ κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε δηδαθηηθή
πξνυπεξεζία φπσο πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ απνηειεί νπζηψδε πξνυπφζεζε θαη θξηηήξην γηα ηελ επηινγή.
εκεηψλεηαη φηη, γηα ηελ δηακφξθσζε αμηνινγηθήο θξίζεο, ε εηζεγεηηθή επηηξνπή ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο
ζηελ παξάδνζε ππνδεηγκαηηθνχ καζήκαηνο (ππνδεηγκαηηθή δηδαζθαιία) ζηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Σν
εηδηθφηεξν αληηθείκελν ηεο παξαδφζεσο εληφο ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ, θαζψο θαη ν ρξφλνο απηήο, ζα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο ππνςεθίνπο δχν (2) εκέξεο πξν ηεο δηεμαγσγήο ηεο.
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Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθψλ πνπδψλ θαη χγρξνλσλ
Αζηαηηθψλ πνπδψλ (Ζιεθηξ.δ/λζε: https://eprotocol.uoa.gr, ηει.: 210 368 9588-9582 ) από 13/1/2022 έωρ
24/1/2022 ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1.Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο
2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα
3.Αλαιπηηθφ ππφκλεκα επηζηεκνληθψλ δεκνζηεπκάησλ
4.Αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ Α.Δ.Η.
εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ηνλ ΓΟΑΣΑΠ ή αληίγξαθν ηεο
αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο.
5. Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο
Σν πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο, Πνηληθνχ Μεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο ησλ επηιεγέλησλ ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζχλαςε
ζπκβάζεσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ Πξπηαληθψλ Πξάμεσλ πξφζιεςεο.
Οη πνιίηεο θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηφο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη
πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή απνιπηήξην Διιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ
ή πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην νπνίν ζα
απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιψζζαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Αζήλα, 12/1/2022
Ζ Πξφεδξνο *
Καζεγήηξηα Διέλε ειιά

*Τπνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηφηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ θνξέα
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ

1 ) Όια ηα A.E.I. ηεο Xψξαο
2) Όια ηα Eξεπλεηηθά Kέληξα ηεο
ρψξαο αληίζηνηρνπ Eπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ
-Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
sisi@gsrt.gr
- Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
president@central.demokritos.gr
smagki@central.demokritos.gr
- Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ)
president@ekke.gr
- Διιεληθφ Κέληξν Θαιάζζησλ Δξεπλψλ (ΔΛ.ΚΔ.ΘΔ.)
secretary@hcmr.gr
viki@hcmr.gr
- Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ
secretary@admin.noa.gr
- Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ
gathan@eie.gr
- Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΗΣΔ)
central@admin.forth.gr
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renag@admin.forth.gr
divini@admin.forth
dougalis@admin.forth.gr
- Διιεληθφ Ηλζηηηνχην Παζηέξ
grammateiads@pasteur.gr
secr.director@mail.pasteur.gr
secr.director@pasteur.gr
anakou@pasteur.gr
- Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ «Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ»
secretariat@fleming.gr
kornarou@fleming.gr
isabaloglou@fleming.gr
- Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
elias.houstis@gmail.com
- Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, Σσλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο
Γλψζεο «ΑΘΖΝΑ»
director@athena-innovation.gr

3) Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο
dimosiografika@ydmed.gov.gr

4) Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ
webteam@mfa.gr
pressof3@mfa.gr
5) Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ
web_adm@minedu.gov.gr
6) Κέληξν Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο
Γηθηχνπ (Κ.ΛΔΗ.ΓΗ.) ΔΚΠΑ κε ηελ
παξάθιεζε λα θαηαρσξεζεί ζηελ
ηζηνζειίδα θαη ζε φια ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο ηνπ
ΔΚΠΑ (Facebook, Twitter, Alumni)
helpdesk@noc.uoa.gr
7)Τπεχζπλν γηα αλάξηεζε ηεο πξφζθιεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο

