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ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Κοηάνθ 14-03-2017
Αρικμ. Πρωτ. 1570/14-03-2017

ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για την υποβολή προτάςεων για τη ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ
δικαίου εκπαιδευτικοφ ζργου, μίασ (1) θζςησ Εξωτερικοφ ςυνεργάτη με αντικείμενο
«διδαςκαλία του μακιματοσ “Βιομθχανικά υςτιματα Πλθροφοριϊν”» του
εαρινοφ

εξαμήνου

Μεταπτυχιακϊν

ακαδημαϊκοφ

πουδϊν

ζτουσ

«ΜΗΧΑΣΡΟΝΙΚΗ»

2016-2017
του

του

Σμήματοσ

Προγράμματοσ
Ηλεκτρολόγων

Μηχανικϊν του ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 2890/26-10-2012).
Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ
ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ τησ ΚΤΑ 679/22.08.1996, η οποία κυρϊθηκε αναδρομικά με το
άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου
3848/2010,
2. Σον Οδηγό Χρηματοδότηςησ και Διαχείριςησ ζργων του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του
Ιδρφματοσ.
3. Σο πρακτικό 1/09-02-2017, θζμα 3ο , τησ ςυνζλευςησ Ειδικήσ φνθεςησ του
Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν ΣΕ τησ ΣΕΦ του ΣΕΙ Δ. Μακεδονίασ.
4. Σο πρακτικό 3/8-03-2017 θζμα 5ο (ΑΔΑ: Ψ7ΧΩ46914Β-Ρ53) τησ Επιτροπήσ
Εκπαίδευςησ και Ερευνϊν με την οποία εγκρίθηκε η Πρόςκληςη Εκδήλωςησ
Ενδιαφζροντοσ για την υποβολή προτάςεων προσ ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ
ζργου ιδιωτικοφ δικαίου εκπαιδευτικοφ ζργου, μίασ (1) θζςησ Εξωτερικοφ
ςυνεργάτη με αντικείμενο «διδαςκαλία του μακιματοσ “Βιομθχανικά υςτιματα
Πλθροφοριϊν”» του εαρινοφ εξαμήνου ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2016-2017 του
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Προγράμματοσ

Μεταπτυχιακϊν

πουδϊν

«ΜΗΧΑΣΡΟΝΙΚΗΙ»

του Σμήματοσ

Ηλεκτρολογίασ του ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 2890/26-10-2012).
Αποφαςίηουμε
Προκηρφςςουμε πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ, για την υποβολή
προτάςεων προσ ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου
εκπαιδευτικοφ ζργου, μίασ (1) θζςησ Εξωτερικοφ ςυνεργάτη με αντικείμενο
«διδαςκαλία του μακιματοσ “Βιομθχανικά υςτιματα Πλθροφοριϊν”» του
εαρινοφ

εξαμήνου

Μεταπτυχιακϊν

ακαδημαϊκοφ

πουδϊν

ζτουσ

«ΜΗΧΑΣΡΟΝΙΚΗ»

2016-2017
του

του

Σμήματοσ

Προγράμματοσ
Ηλεκτρολόγων

Μηχανικϊν ΣΕ του ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ (ΦΕΚ 2890/26-10-2012).

Αρικμόσ κζςεων : Μια (1)
Χρονικι περίοδοσ: Από την υπογραφή τησ ςφμβαςησ μζχρι τισ 25/06/2017.
Αντικείμενο απαςχόλθςθσ: Διδαςκαλία μαθήματοσ «Βιομηχανικά υςτήματα
Πληροφοριϊν».
Αμοιβι: 1.950,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των νομίμων κρατήςεων.
Απαιτοφμενα προςόντα:
Συπικά και απαραίτθτα προςόντα για τουσ υποψθφίουσ είναι:
1. Δίπλωμα ΑΕΙ (βακμόσ πτυχίου x 10 μονάδεσ)
2. Διδακτορικό Δίπλωμα ςτη γνωςτική περιοχή του μαθήματοσ «Βιομηχανικά
υςτήματα Πληροφοριϊν» (20 μονάδεσ)
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να καταθζςουν ςφραγιςμζνο φάκελο πρόταςησ, ο
οποίοσ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. ‘Ζντυπο Τποβολήσ Πρόταςησ.
2. Βιογραφικό ςημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλων ςπουδϊν *τίτλοι πουδϊν Σριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ
προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που ζχουν χορηγηθεί από Ιδρφματα
του Εξωτερικοφ θα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιητικά αναγνϊριςησ και
ιςοτιμίασ του Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (πρϊην ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α)+.

Η διαδικαςία επιλογήσ περιλαμβάνει:
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• ζλεγχο τησ πληρότητασ των φακζλων υποψηφιότητασ και ζλεγχο των
απαραίτητων προςόντων των υποψηφίων, βάςει των ςτοιχείων που παρζχουν οι
υποψήφιοι ςτο ζντυπο υποβολήσ πρόταςησ και των δικαιολογητικϊν που
υποχρεωτικά το ςυνοδεφουν,
• κατάρτιςη καταλόγου των υποψηφίων που πληροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχήσ ςτην
πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ και κατά ςυνζπεια γίνονται αποδεκτοί ςτη
διαδικαςία επιλογήσ,
• διενζργεια ςυνεντεφξεων με τουσ υποψήφιουσ για την αξιολόγηςη των
απαραίτητων και ςυνεκτιμϊμενων προςόντων τουσ.
Σα αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ θα αναρτηθοφν ςτην ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ ΣΕΙ Δ.
Μακεδονίασ (http://elke.teiwm.gr / Ανακοινϊςεισ). Κατόπιν τησ ανάρτηςησ των
αποτελεςμάτων, οι υποψήφιοι ζχουν δικαίωμα υποβολήσ ζνςταςησ εντόσ πζντε (5)
ημερϊν από την επομζνη τησ ημζρασ ανάρτηςησ των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ.
Εάν ςε οποιοδήποτε ςτάδιο των εργαςιϊν τησ Επιτροπήσ αξιολόγηςησ ή ακόμα και
μετά την τυχόν ανάθεςη ζργου, διαπιςτωθεί ότι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο
ζντυπο υποβολήσ πρόταςησ είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιϊνονται από αντίςτοιχα
δικαιολογητικά, η αποδοχή του υποψηφίου θεωρείται άκυρη.
Η παροφςα πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ δε δεςμεφει τον Ειδικό
Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ να ςυνάψει ςυνεργαςία με τουσ ενδιαφερόμενουσ
και δε γεννά δικαιϊματα προςδοκίασ.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρζπει να ζχουν παραληφθεί το αργότερο μζχρι τισ
29/03/2017 και ϊρα 14.00, ςτην παρακάτω διεφθυνςη:

ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ
Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε)
Κοίλα Σ.Κ. 50100 ΚΟΗΑΝΘ
Σθλ. 24610 68282 ι 2461068278
τον φάκελο κα πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
• Σα ςτοιχεία του ενδιαφερομζνου (Ονοματεπϊνυμο, διεφθυνςη και τηλζφωνο
επικοινωνίασ).
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• Πρόταςη για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ με 1570/14-03-2017,
προσ ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου εκπαιδευτικοφ ζργου,
μίασ (1) θζςησ Εξωτερικοφ ςυνεργάτη με αντικείμενο «διδαςκαλία του μακιματοσ
“Βιομθχανικά υςτιματα Πλθροφοριϊν”» του εαρινοφ εξαμήνου ακαδημαϊκοφ
ζτουσ 2016-2017 του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «ΜΗΧΑΣΡΟΝΙΚΗ»
του Σμήματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικϊν ΣΕ του ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ (ΦΕΚ
2890/26-10-2012).

Ο φάκελοσ τησ πρόταςησ υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο
εξουςιοδοτημζνο από αυτόν πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φζρει την
υπογραφή του υποψηφίου, θεωρημζνη για το γνήςιο τησ υπογραφήσ από δημόςια
αρχή, είτε ταχυδρομικϊσ.
Φάκελοι που θα αποςταλοφν ταχυδρομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και θα
παραληφθοφν μετά τισ 29/03/2017 και ϊρα 14.00 δεν θα αξιολογηθοφν. Μετά την
παράδοςη του φακζλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή ςτο περιεχόμενό του
από τον υποψήφιο.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτον
Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλίων Ζρευνασ ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, κ. Κρζςτου Αθηνά,
τηλζφωνα 2461068288, fax 24610 39765, email: akrestou@teiwm.gr.
Η παροφςα πρόςκληςη θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΣΕΙ Δυτικήσ
Μακεδονίασ (http://elke.teiwm.gr ) και ςτην ιςτοςελίδα του ΜΠ ΜΗΧΑΣΡΟΝΙΚΗ
(http://mechatronics.teiwm.gr).

Θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εκπαίδευςθσ και Ερευνϊν
του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

Γ. Χαριτοφδθ
Κακθγιτρια
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ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΣΑΘ
Όνομα:
Επίκετο:
Πατρϊνυμο:
Επάγγελμα:
Θμερομθνία Γζννθςθσ:
Α.Δ.Σ:
Διεφκυνςθ:
Σθλζφωνο:
E-mail:

Προσ τθν Γραμματεία του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του ΣΕΙ
Δυτικισ Μακεδονίασ
Παρακαλϊ να κάνετε δεκτή την υποβολή πρόταςησ μου για την:
Αρ. Πρωτ. Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ: ……………………………………
Αρ. Θζςθσ:……………………………………………………………………………………
υνθμμζνα δικαιολογθτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
Ο/Θ Ενδιαφερόμενοσ/θ

(υπογραφή)
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