
 

 

                                                                            

             Αθήνα, 5/11/2019 
                                                                      Αρ. Πρωη.: 354 

Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος  
(για ηην επιλογή ακαδημαϊκού  σποηρόθοσ)  

 
Ζ   Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (ζπλ. 4ε/1-11-
2019),  έρνληαο ππόςε :  
 
1) ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 
ηζρύνπλ ζήκεξα,  
2) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο»,  
3) ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Απαζρόιεζεο αθαδεκατθώλ ππνηξόθσλ ηνπ Δζληθνύ θαη 
Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 
4) ηελ από 19-9-2019 απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τνκέα Ηζηνξίαο γηα ηελ 
αλαγθαηόηεηα πξνθήξπμεο κηαο (1) ζέζεο  αθαδεκατθνύ ππνηξόθνπ γηα ην  εαξηλό εμάκελν ηνπ 
αθαδεκατθνύ  έηνπο 2019-2020. 
 
Πξνθεξύζζεη ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο αθαδεκατθνύ  ππνηξόθνπ  ζην γλσζηηθό αληηθείκελν 
«Νεόηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία, 16νο-18νο αηώλαο». Ο αθαδεκατθόο ππόηξνθνο ζα ζπκβάιεη ζηε 
δηεμαγσγή δηδαθηηθνύ θαη εξεπλεηηθνύ έξγνπ ηνπ Τκήκαηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην κάζεκα: «ν 
θόζκνο ηεο εξγαζίαο ζε κεηάβαζε ζηηο δπηηθέο αζηηθέο θνηλόηεηεο, 16νο-18νο αηώλαο». 
  

 
Τσπικά και οσζιαζηικά προζόνηα 

 
 

Τσπικά Προζόνηα:  Κάηνρνο δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζπλαθνύο κε ην γλσζηηθό 
αληηθείκελν ηεο ζέζεο. 
Οσζιαζηικά Προζόνηα: Γεκνζηεύζεηο, ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, γεληθόηεξε 
επηζηεκνληθή δξαζηεξηόηεηα, ζπλαθή κε ην πξνθεξπρζέλ έξγν.  
 
Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο νξίδεηαη ε 6η Νοεμβρίοσ 
2019 θαη ιήμεο ε  22α Νοεμβρίοσ 2019  
 
Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο, θαζώο θαη ηα ζπλππνβαιιόκελα κε απηή δηθαηνινγεηηθά, ζα 
ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο  (Φηινζνθηθή Σρνιή, 
3νο όξνθνο, 304 Γξαθείν - Παλ/πνιε Εσγξάθνπ Τ.Κ. 15704), απνθιεηζηηθά ζε ηλεκηρονική 
μορθή (ζε CD): 

 
Απαιηούμενα δικαιολογηηικά  

 

 

 

Φιλοζοθική Στολή 
Τμήμα Ιζηορίας & Αρταιολογίας 
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 Αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο / ζην 
site www.arch.uoa.gr) 

 Αληίγξαθν Πηπρίνπ, Μεηαπηπρηαθνύ θαη Γηδαθηνξηθνύ Τίηινπ Σπνπδώλ  

 Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 

 Βηνγξαθηθό ζεκείσκα 

 Αλαιπηηθό ππόκλεκα δεκνζηεπκάησλ 

 Σρεδηάγξακκα καζήκαηνο 13 εβδνκάδσλ 
 

 
 
Σηοιτεία ηης απαζτόληζης 

 

 Δίδνο ζύκβαζεο:  έξγνπ  

 Τόπνο απαζρόιεζεο: Φηινζνθηθή Σρνιή-Παλεπηζηεκηνύπνιε 

 Καζεζηώο απαζρόιεζεο: κεξηθήο  

 Αληηθείκελν απαζρόιεζεο: εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό έξγν ζην κάζεκα: «Νεόηεξε 
Δπξσπατθή Ηζηνξία, 16νο-18νο αηώλαο» 

 Γηάξθεηα: εαξηλό εμάκελν αθαδεκατθνύ  έηνπο 2019-2020  

 Γπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο: Όρη  

 Ακνηβή: 3000 (κηθηά-ζπλνιηθά) 

 Τν θόζηνο ηεο απαζρόιεζεο ζα θαιπθζεί από ην έξγν κε Κ.Δ. 16024, ην νπνίν 
δηαρεηξίδεηαη ν ΔΛΚΔ, κε Δπηζηεκνληθό Υπεύζπλν ηνλ θαζεγεηή Δπάλζε Φαηδεβαζηιείνπ 

 

Ζ παξνύζα πξόζθιεζε ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο 

θαη ζηε ΓΗΑΥΓΔΗΑ.  

 
 

 
   Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο 
 
       *(ππνγξαθή) 
 
Καζεγεηήο Δπάλζεο Φαηδεβαζηιείνπ 
 
 

 
 *ε ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν πνπ παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ Τκήκαηνο 

 

http://www.arch.uoa.gr/
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