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ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Συνέλευση (συν. 12-01-2022) του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.
5 του Π.Δ. 407/80, όπως ισχύει με τις διατάξεις του άρθ. 28 παρ. 3 του Ν.4386/2016, την Υ.Α.
Φ11/136247/Ζ2/25.10.2021 (Α.Δ.Α: Ρ94Δ46ΜΤΛΗ-ΝΔΨ) και την από 27.10.2021 (ΑΔΑ:
ΩΝ4Λ46ΨΖ2Ν-Τ72) απόφαση της Συγκλήτου με την οποία διατέθηκε στο Τμήμα μας μία (1)
πίστωση για πρόσληψη επιστημόνων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80, αποφάσισε ομόφωνα την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων, με πλήρη/μερική απασχόληση για την κάλυψη
αναγκών διδασκαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, των
παρακάτω γνωστικών αντικειμένων/μαθημάτων, τα οποία θα διεξαχθούν στη γερμανική
γλώσσα, ως εξής:
Α) Γνωστικό αντικείμενο: Γερμανική λογοτεχνία και συγκριτική Γραμματολογία.

Μαθήματα: 1) DLA63 Ρομαντισμός και 2) DLB73 Συγκριτική γραμματολογία,
1) DLA 63 Ρομαντισμός: Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η λογοτεχνία ή/και η
ιστορία του πνεύματος κατά την εποχή του Γερμανικού Ρομαντισμού. Στο
σεμινάριο θα εξεταστούν έργα χαρακτηριστικών εκπροσώπων του ρεύματος με
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σκοπό οι φοιτητές να εξοικειωθούν με θέματα, μοτίβα, μορφές, δομές αλλά και τα
ιστορικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της λογοτεχνίας της εποχής.
Το μάθημα διδάσκεται στη γερμανική γλώσσα.
2) DLΒ 73 Συγκριτική Γραμματολογία, Παγκόσμια/Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία:
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εμβάθυνση σε βασικά ερωτήματα και μεθόδους της
Συγκριτικής Φιλολογίας και η μελέτη έργων του ευρωπαϊκού λογοτεχνικού κανόνα
με βάση την γερμανόφωνη Λογοτεχνία. Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο του
μαθήματος θα αποτελέσει η σύγκριση όχι μόνο εθνικών λογοτεχνιών μεταξύ τους,
αλλά και η σύγκριση της γερμανικής λογοτεχνίας με ανθρωπιστικές επιστήμες και
άλλες μορφές τέχνης.
Το μάθημα διδάσκεται στη γερμανική γλώσσα.

Β) Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία της Λογοτεχνίας.
Μαθήματα: 1) DLΒ77 Λογοτεχνία και Ανθρωπολογία και 2) DLD80 Αισθητική και
Τέχνη
1) DLB 77 Λογοτεχνία και Ανθρωπολογία: Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η
λογοτεχνική ανθρωπολογία ή αλλιώς η προσέγγιση της λογοτεχνίας από
ανθρωπολογική σκοπιά. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν
συστηματικά θεωρίες, μέθοδοι και παραδείγματα αυτής της προσέγγισης, που
κερδίζει έδαφος στις λογοτεχνικές σπουδές και θα εξεταστούν οι εκλεκτικές
συγγένειες μεταξύ της Γερμανικής λογοτεχνίας και άλλων ανθρωπιστικών
επιστημών, όπως της εθνολογίας, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας. Στόχος είναι
να μπορέσουν οι συμμετέχοντες να ερμηνεύσουν λογοτεχνικά κείμενα αυτόνομα
υπό την οπτική της λογοτεχνικής ανθρωπολογίας.
Το μάθημα διδάσκεται στη γερμανική γλώσσα.
2) DLD 80 Αισθητική / Τέχνη: Με βάση επιλεγμένα θεωρητικά και γερμανόφωνα
λογοτεχνικά κείμενα στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν και θα
μελετηθούν αντιπαραβολικά ένα λογοτεχνικό κείμενο με ένα έργο των
παραστατικών τεχνών ή/και του κινηματογράφου. Κατά χρονολογική ακολουθία
θα εξεταστούν σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα και τάσεις σε συνδυασμό με τα
γενικότερα ιστορικο-πολιτισμικά τους συμφραζόμενα.
Το μάθημα διδάσκεται στη γερμανική γλώσσα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Γερμανικής
Γλώσσας
και
Φιλολογίας
ηλεκτρονικά
στη
πλατφόρμας
https://eprotocol.uoa.gr/ (→ Νέα αίτηση → Β. Λοιπές Αιτήσεις→Αίτηση για πρόσληψη
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με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/80→Δημιουργία αίτησης) από 14-01-2022 έως και 23-012022 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1.Αίτηση υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3.Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιευμάτων
4.Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν
χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
5. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας
Το πιστοποιητικό γέννησης, Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης των επιλεγέντων θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την
αρμόδια υπηρεσία για τη σύναψη συμβάσεων και την έκδοση των Πρυτανικών Πράξεων
πρόσληψης.
Οι πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη
χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος (Δ/νση: Φιλοσοφική Σχολή, γραφείο 307, 3ος όροφος, Παν/πολη
Ζωγράφος, ΤΚ 15703, τηλ.: 2107277794 - Ηλεκτρονική Δ/νη: efili@gs.uoa.gr).
Η Πρόεδρος του Τμήματος
(υπογραφή)*

Καθηγήτρια Φρ. Μπατσαλιά
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1 ) Όλα τα A.E.I. της Xώρας
2) Όλα τα Eρευνητικά Kέντρα της χώρας αντίστοιχου Eπιστημονικού ΠεδίουΓενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
sisi@gsrt.gr
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
president@central.demokritos.gr
smagki@central.demokritos.gr
- Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
president@ekke.gr
- Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)
secretary@hcmr.gr
viki@hcmr.gr
- Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
secretary@admin.noa.gr
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
gathan@eie.gr
- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
central@admin.forth.gr
renag@admin.forth.gr
divini@admin.forth
dougalis@admin.forth.gr
- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
grammateiads@pasteur.gr
secr.director@mail.pasteur.gr
secr.director@pasteur.gr
anakou@pasteur.gr
- Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»
secretariat@fleming.gr
kornarou@fleming.gr
isabaloglou@fleming.gr
- Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας
elias.houstis@gmail.com
- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Των Επικοινωνιών και
της
Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»
director@athena-innovation.gr
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3) Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
dimosiografika@ydmed.gov.gr
4) Υπουργείο Εξωτερικών
webteam@mfa.gr
pressof3@mfa.gr
5) Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
web_adm@minedu.gov.gr
6) Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης
Δικτύου (Κ.ΛΕΙ.ΔΙ.) ΕΚΠΑ με την
παράκληση να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα και σε όλα τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του
ΕΚΠΑ (Facebook, Twitter, Alumni)
helpdesk@noc.uoa.gr
7)Υπεύθυνο για ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος

