Ρέθυμνο, 14-4-2011
Αρ. Πρωτοκ.:2049
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια του
Προγράμματος με Κ.Α. 3179 και τίτλο «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά», το οποίο υλοποιείται
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τρία
άτομα με σύμβαση ανάθεσης έργου.
Τα άτομα θα απασχοληθούν για τις ανάγκες του προγράμματος στο Ρέθυμνο, και
πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα ειδικά προσόντα:
Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και
Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης ή Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών ή Πολιτικών Θεσμών και
Διεθνών Σχέσεων ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το
ΔΟΑΤΑΠ
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ερευνητικό
πρόγραμμα
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου, β) υπολογιστικά
φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.
Ο Επιστημονικός συνεργάτης που θα απασχοληθεί στην παραπάνω θέση θα έχει ως
αντικείμενο εργασίας την παρακολούθηση των οργανωτικών και διοικητικών/
γραμματειακών παραμέτρων υλοποίησης των μελετών, της παραγωγής υλικού, της
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και των λοιπών δράσεων και υποδράσεων του
προγράμματος.
Μία (1) θέση ΠΕ Οικονομικού
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών ΑΕΙ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

3.
4.

Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ερευνητικό
πρόγραμμα
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου, β)
υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου

Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.
Ο Επιστημονικός συνεργάτης που θα απασχοληθεί στην παραπάνω θέση θα έχει ως
αντικείμενο εργασίας την παρακολούθηση των οικονομικών παραμέτρων υλοποίησης
των μελετών, της παραγωγής υλικού, της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και των
λοιπών δράσεων και υποδράσεων του προγράμματος.
Μία (1) θέση ΠΕ Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών και Ψυχολογικών Σπουδών
Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα:
1. Πτυχίο Παιδαγωγικών Τμημάτων ή Φιλολογίας ή Ψυχολογίας Α.Ε.Ι. ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
2. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε ερευνητικό
πρόγραμμα ή εμπειρία στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης
Γλώσσας σε παιδιά ή ενήλικες
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασία κειμένου, β)
υπολογιστικά φύλλα και γ) υπηρεσίες διαδικτύου
Επιθυμητά συνεκτιμώμενα προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.
Ο Επιστημονικός συνεργάτης που θα απασχοληθεί στην παραπάνω θέση θα έχει την
παρακολούθηση των παιδαγωγικών, ψυχολογικών, γλωσσολογικών και διδακτικών
παραμέτρων υλοποίησης των μελετών, της παραγωγής υλικού και ιδιαίτερα της
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι υποψηφιότητες θα κριθούν από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη
από μέλη ΔΕΠ σχετικά με το αντικείμενο. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα
για κάθε θέση, θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
Ο τόπος εργασίας είναι το Ρέθυμνο, το χρονικό διάστημα απασχόλησης θα είναι
μέχρι το τέλος του 2011, με δυνατότητα ανανέωσης ως το τέλος του 2013. Οι
συνεργάτες που θα επιλεγούν θα συνάψουν σύμβαση ανάθεσης έργου με τον Ειδικό
Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
α) Αίτηση (επισυνάπτεται)
β) Τίτλοι σπουδών (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία της αλλοδαπής)
γ) Βιογραφικό σημείωμα
δ) Παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την προηγούμενη εμπειρία, σε
αντίστοιχη θέση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω μέχρι την Τετάρτη 27η
Απριλίου 2011 στα Γραφεία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στο
Ρέθυμνο στη Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης/Ειδικός Λογαριασμός
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Κτίριο Β2, Ρέθυμνο 74100
Υπόψη κας Κοπανάκη – τηλ.: 28310-77948
Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο
θα αναγράφεται ευκρινώς:
Η λέξη «αίτηση»
Ο αριθμός πρωτ./ημερομηνία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τα στοιχεία του αποστολέα
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο στην
προαναφερθείσα διεύθυνση μέχρι την ημερομηνία που ορίζει η πρόσκληση και
παραλαμβάνονται με απόδειξη (αρ. πρωτοκόλλου).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής (ΕΛΤΑ ή ιδιωτικό ταχυδρομείο) ο φάκελος
της αίτησης πρέπει να έχει σφραγίδα μέχρι το χρόνο λήξης της προθεσμίας, 27
Απριλίου 2011. Αιτήσεις που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Πληροφορίες: Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Κτίριο ΚΕΜΕ, Ρέθυμνο, τηλ. 28310-77605, 77635,
Fax 77636.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Καθηγητής Εμμανουήλ Πετράκης

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ»
Ρέθυμνο, ……/……/2011
Ονοματεπώνυμο : …………………………………………………………………….
Όνομα πατρός

: …………………………………………………………………….

Ημ. Γέν.

: …………………………………………………………………….

Ιδιότητα

: …………………………………………………………………….

Διεύθυνση

: …………………………………………………………………….

Τηλέφωνο

: …………………………………………………………………….

e-mail

: …………………………………………………………………….

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας υποβάλλω αίτηση για την ακόλουθη θέση:
1
2
3

ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Οικονομικού
ΠΕ Παιδαγωγικών, Φιλοσοφικών και Ψυχολογικών Σπουδών

Συνημμένα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Πτυχίο (Σχολή/Τμήμα): ..........................................................................................
3. Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας (τίτλος):................................................................
4. Πιστοποιητικό Η/Υ (τίτλος): ..................................................................................
5. Αποδεικτικά προηγούμενης Εμπειρίας:..................................................................
.......................................................................................................................................
6. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Τίτλος/Σχολή/Τμήμα): ......................................
.......................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................
8. .................................................................................................................................
9. .................................................................................................................................
Ο / Η αιτών / ούσα
(ονοματεπώνυμο-υπογραφή)

