
 

 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Απιθμ. Ππυηοκψλλος: ΔΛΔ_2012_0042 
Μςηιλήνη, 9 Ιανοςαπίος 2012 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΦΗ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΔΗ ΔΡΓΟΤ 
 

Σο Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ ζωμθυνα με ηη ζσεηική απψθαζη 

ηος Διδικοω Δπηαμελοωρ Οπγάνος ηηρ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν (ςνεδπίαζη ΔΔ64/ 28.11.2011) 

ανακοινϊνει ψηι ζηο πλαίζιο ηος έπγος “Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών «Μονηέλα 

Σσεδιαζμού και Ανάπηςξηρ Εκπαιδεςηικών Μονάδων» ηος Τμήμαηορ Επιζηημών ηηρ 

Πποζσολικήρ Αγωγήρ και ηος Εκπαιδεςηικού Σσεδιαζμού Πανεπιζηημίος Αιγαίος”, θα 

πποβεί ζηην επιλογή ενόρ (1) εξωηεπικού ζςνεπγάηη με ηα ακψλοςθα ηςπικά πποζψνηα. 

 

Απαιηούμενα πποζόνηα: 

1. Πηςσίο ή δίπλυμα Σμήμαηορ A.E.I. ηηρ ημεδαπήρ ή ιζψηιμος ηίηλος ζποςδϊν ηηρ 

αλλοδαπήρ, καηά πποηίμηζη Κοινυνικϊν και Ανθπυπιζηικϊν Δπιζηημϊν 

2. Πολω καλή γνϊζη Αγγλικήρ γλϊζζαρ  

3. Γνϊζη Υειπιζμοω Η/Τ ζηα ανηικείμενα α) επεξεπγαζίαρ κειμένυν, β) ςπολογιζηικά 

θωλλα και γ) ςπηπεζιϊν διαδικηωος 

4. Αποδεδειγμένη εμπειπία ζσεηική με ηο ανηικείμενο ηος ππογπάμμαηορ θα 

ζςνεκηιμηθεί ζηην αξιολψγηζη 

 

Σα ανηικείμενα επγαζίαρ ηος ζςνεπγάηη θα είναι: 

 Η ζςλλογή και επεξεπγαζία ζηοισείυν για ηην αξιολψγηζη ηος Π.Μ.. “Μονηέλα 

σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν” 

 Η πποβολή ηος Π.Μ.. “Μονηέλα σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν 

Μονάδυν” ζηοςρ ςποτήθιοςρ μεηαπηςσιακοωρ θοιηηηέρ ηος ππογπάμμαηορ, καθϊρ 

και ζε πανεπιζηήμια ηος εξυηεπικοω 

 Δνημέπυζη και εμπλοςηιζμψρ ηηρ ιζηοζελίδαρ ηος Π.Μ.. “Μονηέλα σεδιαζμοω 

και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν” 

 

και ηα παπαδοηέα: 

 Δπεξεπγαζία ζηοισείυν για ηην αξιολψγηζη ηος Π.Μ.. “Μονηέλα σεδιαζμοω και 

Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν” 

 Έπεςνα και καηαγπαθή διεςθωνζευν θοπέυν και Σμημάηυν αποζηολήρ ένηςπος 

ςλικοω πποβολήρ ηος Π.Μ.. “Μονηέλα σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν 

Μονάδυν” 

 Σασςδπομική και ηλεκηπονική αποζηολή ςλικοω πποβολήρ ηος Π.Μ.. “Μονηέλα 

σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν” ζηοςρ ςποτήθιοςρ 

μεηαπηςσιακοωρ θοιηηηέρ ηος ππογπάμμαηορ 

 Δμπλοςηιζμψρ και διαπκήρ ενημέπυζη – επικαιποποίηζη ηηρ Ιζηοζελίδαρ ηος Π.Μ.. 

“Μονηέλα σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν” 

 

Οι ενδιαθεπψμενοι καλοωνηαι να ςποβάλλοςν ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά:  

 αίηηζη με πλήπη ζηοισεία 

 βιογπαθικψ ζημείυμα 

 θυηοανηίγπαθα ηίηλυν ζποςδϊν 
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 θυηοανηίγπαθο αποδεικηικοω ξένηρ γλϊζζαρ 

 βεβαιϊζειρ εμπειπίαρ, ζςζηαηικέρ επιζηολέρ και κάθε άλλο ζηοισείο πος καηά ηην 

κπίζη ηοςρ θα βοηθήζει ζηη διαμψπθυζη πλήποςρ άποτηρ για ηην εμπειπία, ηιρ 

γνϊζειρ, ηην πποζυπικψηηηα και γενικά ηην καηαλληλψηηηα ηυν ςποτηθίυν 

 

Ο ςποτήθιορ πος θα επιλεγεί θα ππέπει να καηαθέζει νομίμυρ επικςπυμένα ανηίγπαθα ηυν 

ανυηέπυ δικαιολογηηικϊν. 

 

Για πολίηερ κπάηοςρ-μέλοςρ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ απαιηείηαι πιζηοποιηηικψ 

ελληνομάθειαρ Γ΄ επιπέδος απψ ηο Κένηπο Δλληνικήρ Γλϊζζαρ, απψ ηο οποίο θα 

αποδεικνωεηαι η πλήπηρ γνϊζη και άνεηη σπήζη ηηρ Δλληνικήρ Γλϊζζαρ. 

 

Η αξιολψγηζη ηυν ενδιαθεπομένυν θα γίνει με ζςνένηεςξη απψ επιηποπή, πος έσει οπιζηεί 

απψ ηη Γενική ςνέλεςζη Διδικήρ ωνθεζηρ ηος Σμήμαηορ Δπιζηημϊν ηηρ Πποζσολικήρ 

Αγυγήρ και ηος Δκπαιδεςηικοω σεδιαζμοω και έσει εγκπιθεί απψ ηην Δπιηποπή Δπεςνϊν ηος 

Πανεπιζηημίος Αιγαίος. Η μη εμθάνιζη ζηη ζςνένηεςξη οδηγεί ζε αποκλειζμψ απψ ηη 

διαδικαζία επιλογήρ.  

 

Η αμοιβή ηος αηψμος πος θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη ηυν πποζψνηυν ηος και ηυν 

δςναηοηήηυν πος παπέσονηαι απψ ηον εγκεκπιμένο πποχπολογιζμψ ηος Ππογπάμμαηορ. Σο 

σπονικψ διάζηημα ηηρ ζωμβαζηρ θα είναι έυρ δϊδεκα (12) μήνερ, με δςναηψηηηα παπάηαζηρ 

ανάλογα με ηιρ ανάγκερ ηος έπγος. 

 

Οι αιηήζειρ θα ππέπει να ςποβληθοων απψ ηοςρ ςποτηθίοςρ έυρ ηην Γεςηέπα, 23 Ιανοςαπίος 

2012 και ϊπα 15:00 ζηην παπακάηυ διεωθςνζη: 

 

Πανεπιζηήμιο Αιγαίος – Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Έπεςναρ 

Για ηην ππψζλητη εξυηεπικοω ζςνεπγάηη ζηο  

Ππψγπαμμα Μεηαπηςσιακϊν ποςδϊν «Μονηέλα σεδιαζμοω και Ανάπηςξηρ 

Δκπαιδεςηικϊν Μονάδυν» ηος Σμήμαηορ Δπιζηημϊν ηηρ Πποζσολικήρ Αγυγήρ και ηος 

Δκπαιδεςηικοω σεδιαζμοω 

(απιθμψρ ππυηοκψλλος ΔΛΔ_2012_0042) 

Λψθορ Πανεπιζηημίος - Κηίπιο Γιοίκηζηρ 

Σ.Κ. 81100, Μςηιλήνη 

Τπ’ ψτιν καρ Αλεξάνδπαρ Κονηοω 

ηηλ. 22510-36700 

 

Η αίηηζη ςποβάλλεηαι είηε αςηοπποζϊπυρ, είηε με άλλο εξοςζιοδοηημένο απψ αςηψν 

ππψζυπο, εθψζον η εξοςζιοδψηηζη θέπει ηην ςπογπαθή ηος ςποτηθίος θευπημένη απψ 

δημψζια απσή, είηε ηασςδπομικϊρ. ηην πεπίπηυζη αποζηολήρ ηυν αιηήζευν ηασςδπομικήρ 

ηο εμππψθεζμο ηυν αιηήζευν κπίνεηαι με βάζη ηην ημεπομηνία πος θέπει ο θάκελορ 

αποζηολήρ, ο οποίορ μεηά ηην αποζθπάγιζη ηος επιζςνάπηεηαι ζηην αίηηζη ηος ςποτηθίος. 

Γικαιολογηηικά πος θα ςποβληθοων εκππψθεζμα, δε θα ληθθοων ςπψτη καηά ηην 

αξιολψγηζη. 

 

Για πεπιζζψηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπψμενοι μποποων να απεςθωνονηαι ζηην απμψδια 

ςπάλληλο κ. Αλεξάνδπαρ Κονηοω (ηηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email 

alkon@aegean.gr). 

 

 

Η Ανηιππωηανιρ 

 

 

Καθηγήηπια  

Αγγελική Γημηηπακοποωλος 

Ππψεδπορ Δπιηποπήρ Δπεςνϊν Πανεπιζηημίος Αιγαίος 
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