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ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 ΦΕΚ 826, τ. Β’ (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α’ 156, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5000737 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
(αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 4044/29-3-2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2016 έως 30/9/2017 και Υπεύθυνη Πράξης την Καθηγήτρια κα Μ.
Μιχαλοπούλου, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 373/21-12-2016), προσκαλεί Νέους
Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ (απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/22233/834 –
19.12.2016) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα
πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια Αξιολόγησης
1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος
ii. Ενσωμάτωση
καινοτόμων μεθοδολογιών/σύγχρονων
θεωρητικών προσεγγίσεων και βιβλιογραφικής υποστήριξης
iii. Δομή, οργάνωση και κατανομή της ύλης
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

Μονάδες Βαθμολόγησης

0-20
0-15
0-15
0-50

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
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0-20

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία
ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια
iii. Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το μάθημα
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-15
0-15
0-50
0-100

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης
των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες ορίζονται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας
επιλογής θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΠΘ.
Καταληκτικά, η εισήγηση της επιτροπής για κάθε μάθημα θα περιλαμβάνει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α
με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα
επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα
(απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5)
ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:





Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το μάθημα που αφορά η αίτησή
του.
Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου
Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων
διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως
του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, συμπεριλαμβανομένης
της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή
συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του
Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με
σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για
κατάθεση βαθμολογίας στις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει
τα κάτωθι:






Πρόταση Υποψηφιότητας (συνημμένη στην πρόσκληση)
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του
βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη
ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν
κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
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Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας
Δ’ Επιπέδου από το
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των
ακριβών αντιγράφων τους.
Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από
αρμόδια διοικητική αρχή.
Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του Ταχυδρομείου.
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών
(2.987,04€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου/ης, εργοδότη/τριας και
του τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από
εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΠΘ, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας)
για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου και τη λήξη των
περιόδων εξετάσεων αυτού, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΠΘ, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/28/30
Ιουνίου 2016 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο έως την 20η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00, στη
διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Γραφείο Πρωτοκόλλου 1ος όροφος, Β. Σοφίας 12, Τ.Κ. 67132, Ξάνθη
Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου υποβολής της πρότασης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:




Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Αρ. Πρωτ. 30158/22-12-2016
To Τμήμα του ΔΠΘ και τον κωδικό του μαθήματος για το οποίο υποβάλουν υποψηφιότητα
Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Γεωργία Μπερετζίκη (τηλ. επικοινωνίας
25310-39282).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ (www.duth.gr), στην ιστοσελίδα του γραφείου
διασύνδεσης του ΔΠΘ (www.career.duth.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr), στις ιστοσελίδες των
αντίστοιχων Τμημάτων του ΔΠΘ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής κ. Π. Μπότσαρης
Αναπληρωτής Πρύτανη
Συνημμένα: 1. Πίνακας Μαθημάτων
2. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ*

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
(ECTS)

ΩΡΕΣ

ΩΡΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΩΡΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
1

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β1003

ΜΟΡΙΑΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Β/Δ

4

5

3

2

ΚΑΤ΄ΕΠΙΛΟΓΗΝ

ΦΥΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
2

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η15

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
Η

6

6

ΥΕ

3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
3

ΘΕΣΜΟΙ &

ΔΗΜΟΣΙΟΙ
Η04ΕΠ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

8Ο

4

3

4

ΕΑΡΙΝΟ

3

3

2

ΕΑΡΙΝΟ

3

3

2

-

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

-

ΧΩΡΟΙ
4

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΤ4Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1
(ΑΣΚΗΣΕΙΣ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠ7

ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

1
(ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α/Α

ΤΜΗΜΑ

1

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Β1003

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Δομή και περιγραφή του γονιδιώματος, αντιγραφή DNA, μεταγραφή και
μετάφραση των γενετικών πληροφοριών, ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ &
Η15

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η04ΕΠ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ
ΧΩΡΟΙ

4
ΣΤ4Ε

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠ7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάλυση της διαδικασίας της
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και η συσχέτιση της με τη λειτουργία και των
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), των Κρατών Μελών και των λοιπών
οργανισμών,
υπερεθνικών
και
υπο-εθνικών.
Επιχειρείται
μια
ιστορική, in context, αναδρομή της ίδρυσης, διεύρυνσης και εξέλιξης της ΕΕ.
Αναλύονται βασικές θεωρίες που αποτυπώνουν τη διαδικασία της
Ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης
και
ενοποίησης
(φεντεραλισμόςομοσπονδιασμός, λειτουργισμός, νέο-λειτουργισμός, διακυβερνητικές
προσεγγίσεις) και πως αυτές υλοποιούνται μέσα από τη λειτουργία των
Οργάνων της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κατά πόσο οι θεσμοί αυτοί
ξεχωριστά αλλά και οι αναμεταξύ τους σχέσεις προωθούν ή παρεμποδίζουν
τη διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης. Συζητείται η εξέλιξη των
κανονιστικών μεθόδων που ακολουθούνται από την ΕΕ και η ανάπτυξη νέων
μεθόδων, που συνιστούν τη «νέα διακυβέρνηση». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται
στην ανάπτυξη δικτύων, τόσο σε επίπεδο δημόσιων αρχών, όσο και σε
επίπεδο επιχειρήσεων, lobbies και ΜΚΟ. Ακόμη, αναλύονται τα μέτρα που
υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων
χρέους και πως αυτά επηρεάζουν την ενοποιητική διαδικασία. Τέλος,
εξετάζεται ο τρόπος και η αποτελεσματικότητα εκπροσώπησης της ΕΕ σε
διεθνείς οργανισμούς, θεσμοθετημένους και άτυπους. Όλα τα παραπάνω
εξετάζονται υπό το πρίσμα των βασικών ενοποιητικών θεωριών, της σχέσης
μεταξύ Κρατών Μελών (μεγάλα-μικρά, βόρεια-νότια, κέντρο-περιφέρεια
κτλ), του σεβασμού της δημοκρατικής αρχής και της ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής ιθαγένειας.
Το μάθημα έχει αντικείμενο ζητήματα που αφορούν στην κριτική θεωρία και
το σχεδιασμό του δημόσιου υπαίθριου χώρου. Παράλληλα με την ανάδειξη
και κατανόηση των ποικίλων αλληλεπιδράσεων που διαμορφώνουν μια
διαλεκτική των αντιθέσεων και μετασχηματισμών της πόλης, επιδιώκεται και
η ανάπτυξη των συνθετικών - σχεδιαστικών δεξιοτήτων του φοιτητή σε ότι
αφορά στην αισθητική, μορφολογική και λειτουργική συγκρότηση και
διαμόρφωση του δημόσιου αστικού χώρου, ώστε να αποκτηθεί μέσα από
την εκπαιδευτική διαδικασία μια βρύτερη κατανόηση των εννοιών που
αφορούν στην "αρχιτεκτονική της πόλης". Το μάθημα αναπτύσσεται μέσα
από παράλληλες προσεγγίσεις όπως κριτική θεωρία του δημόσιου χώρου της
πόλης, στοιχεία μεθοδολογίας και ανάλυσης παραμέτρων σχεδιασμού των
δημόσιων υπαίθριων χώρων και συνθετική επίλυση συγκεκριμένου θέματος.
Ιδιαίτερη σημασία έχει για το μάθημα η ανάδειξη και αποκατάσταση των
δυναμικών σχέσεων ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν με την προβολή
των στοιχείων που συμβάλλουν στη δημιουργία του τοπίου της πόλης και τη
διασφάλιση της πολιτισμικής ταυτότητας. Ερωτήματα που αφορούν στο
κοινωνικό αποκλεισμό, την πολυπολιτισμική διάσταση, την ενσωμάτων ή
αποφυγή παγκοσμιοποιημένων μορφολογικών και λειτουργικών προτύπων,
τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης κ.α. θα πρέπει εδώ να απαντηθούν
μέσα από τον ίδιο το σχεδιασμό.
Το μάθημα αποτελείται από τις κάτωθι ενότητες: Ορισμός στοχαστικών
διεργασιών, Συσχέτιση, Στατιστική, Ροπές, Λογισμός μέσου τετραγώνου,
ανεξαρτησία, Διεργασία, Wiener, Λευκός Θόρυβος, Διεργασία Poisson,
Συστήματα με στοχαστικές εισόδους, Εργοδικότης, Αλυσίδες Markov,
Ανάλυση Χρονοσειρών, Εφαρμογές.
Διαχείριση Αβεβαιότητας, Κίνητρα για την Εφαρμογή Διεργασιών
Διαχείρισης Κινδύνων, Ανάλυση κι Εντοπισμός των Διαφόρων Ειδών
Κινδύνου, Κινδύνων, Μέθοδοι Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανάλυσης Κινδύνων,
Αντιμετώπιση Κινδύνων, Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Κινδύνων,
Διαχείριση Κινδύνων που δρομολογούνται σε διάφορα στάδια του κύκλου
ζωής ενός έργου, Διαχείριση έργων με τη μέθοδο της Κρίσιμης Αλυσίδας,
Αντιμετώπιση περιπτώσεων έργων με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού.
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ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ
: .....................................................
: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔ.

: ......................................................
......................................................
: ...................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
(σταθ. & κιν)
E-MAIL

: ...................................
: ...................................
: ...................................

ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ….…./………….……..)
Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με
συνημμένα τα απαιτούμενα από την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να
συμμετάσχω στη διαδικασία επιλογής της
κάτωθι θέσης (τμήμα/κωδ.μαθήματος):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
: ...................................
ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.
: ...................................
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ
: ...................................

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Κομοτηνή................................. 2016

Συνημμένα υποβάλλω:
1) ......................................................................
2) ......................................................................
3) ......................................................................
4) ......................................................................
5) ......................................................................
6) ......................................................................
7)
8)

......................................................................
......................................................................
Ο/Η ΑΙΤ……….
....................................
(υπογραφή)
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