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ΤΜΉΜΑ ΤΕΧΝΏΝ ΉΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΌΝΑΣ
ΣΧΟΛΉ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΤΕΧΝΏΝ
ΙΌΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ

Κέρκυρα, 20/01/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 49

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
H Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του υ Τμήήμήατου ς Τεχνών ́ν Ήχου υ και Εικου ́νας του υ
Ιου νίου υ Πανεπιστημήίου υ, στην απου ́ τις 18/01/2017 6η συνεδρίασή της, σύμήφών να
μήε του  άρθρου  29 παρ. 6 του υ Ν. 4009/2011, ου ́πών ς τρου που που ιήθηκε μήε του  άρθρου  34,
παρ. 16, του υ Ν. 4115/2013 και του  άρθρου  95 του υ Ν. 4310/2014 ου ́που υ
πρου βλέπεται ου ́τι: «Επιστημονες ανεγνωρισμενου επιστημονικού κύρους ειτε
κατοχοι διδακτορικού διπλωματος ειτε υποψηφιοι διδακτορες ειτε εξαιρετικης
τεχνικης εμπειριας, δύναται να απασχολούνται ως πανεπιστημιακοι υποτροφοι
δια πραξεως του οικειου Τμηματος, για τη διεξαγωγη διδακτικού, ερευνητικού,
επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού η κλινικού εργου, καθοριζομενου δια
της συμβασεως», και μήε βάση την απου ́ τις 13/04/2016 απόφασης της 5ης
συνεδρίασης της Συγκλήτου υ Ειδικής Σύνθεσης του υ Ιου νίου υ Πανεπιστημήίου υ,
απου φάσισε να πρου βεί στην απασχου ́ληση πανεπιστημήιακών ́ν υπου τρου ́φών ν μήε
σύμήβαση μήίσθών σης έργου υ για τη διεξαγών γή διδακτικου ύ έργου υ.
Η διάρκεια της απασχου ́λησης καθου ρίζεται μήέχρι ενου ́ς ακαδημήαϊκου ύ έτου υς κατά
περίπτών ση. Δύναται αυτή να ανανεών ́νεται ή να παρατείνεται, πλην ου ́μήών ς ου 
συνου λικου ́ς χρου ́νου ς απασχου ́λησης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημήαϊκά
έτη.
Αριθμήου ́ς πρου τάσεών ν που υ θα εγκριθου ύν για του  σύνου λου  της πρου ́σκλησης: Μία (1)
Περιγραφή έργου υ: Διδασκαλία δέκα διαλέξεων του μαθήματος “Ψηφιακή Τέχνη
και Δημόσιος Χώρος” για την κάλυψη διδακτικών ́ν αναγκών ́ν του υ Πρου γράμήμήατου ς
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή” του
Τμήήμήατου ς.
Αριθμος προτασεων που θα εγκριθουν: Μία (1)
Τυπος Συμβασης: Σύμήβαση μήίσθών σης Εργου υ
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Τοπος Παραδοσης Εργου: Κέρκυρα
Ημ/νια Ολοκληρωσης Εργου: 23/06/2017
Συνολικη Προβλεπομενη Αμοιβη: 1.000,00€ (συμήπεριλαμήβανου μήένου υ του υ
Φ.Π.Α).
Απαιτούμενα Προσόντα: οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν στην κατοχή
τους κατ’ ελάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Κριτήρια Αξιολόγησης: οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον πληρούν τα ανωτέρω
απαιτούμενα προσόντα, θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήρια αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

α) συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

0 - 20

β) συνάφεια διδακτορικού τίτλου σπουδών

0 - 10

γ) πρου ηγου ύμήενη διδακτικήε εμήπειρία

0 - 20

δ) καλλιτεχνικό / δημιουργικό έργο

0 – 30

ε) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

0 - 20

Υποβολή προτάσεων
Οι ενδιαφερου ́μήενου ι θα πρέπει να υπου βάλου υν την πρου ́τασή του υς μήε επιστου λή
πρου ́τασης εκδήλών σης ενδιαφέρου ντου ς, η ου που ία θα συνου δεύεται απου ́ βιου γραφικου ́
σημήείών μήα καθών ́ς και του υς απαιτου ύμήενου υς τίτλου υς σπου υδών ́ν, βεβαιών ́σεις
πρου ϋπηρεσίας και άλλα δικαιου λου γητικά που υ θα πιστου που ιου ύν τα ου ́που ια
πρου σου ́ντα. Σημήειών ́νεται ου ́τι δεν είναι απαραίτητου  να πρου σκου μήιστου ύν
επικυρών μήένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλών ση ου ́τι τα
πρου σκου μήιζου ́μήενα δικαιου λου γητικά είναι ακριβή φών του αντίγραφα και, εφου ́σου ν
ζητηθεί, μήπου ρου ύν να πρου σκου μήισθου ύν τα πρών του ́τυπα για αντιστου ίχιση.
Οι πρου τάσεις πρέπει να κατατεθου ύν στου  Ιου ́νιου  Πανεπιστήμήιου , στην Γραμήμήατεία
του υ Τμήήμήατου ς Τεχνών ́ν Ήχου υ και Εικου ́νας (Ταχυδρου μήική Διεύθυνση Πλατεία
Τσιριγών ́τη 7, 49100 Κέρκυρα), του  αργου ́τερου  μήέχρι και τις 8/2/2017 και ών ́ρα
14:00. Σημήειών ́νεται ου ́τι σε περίπτών ση ταχυδρου μήικής απου στου λής πρέπει να
εξασφαλιστεί ου ́τι η πρου ́ταση θα έχει παραληφθεί μήέχρι την πρου αναφερου ́μήενη
ημήερου μήηνία και ών ́ρα. Στην περίπτών ση ταχυδρου μήικής απου στου λής, η Γραμήμήατεία
του υ Τμήήμήατου ς Τεχνών ́ν Ήχου υ και Εικου ́νας ου υδεμήία ευθύνη φέρει για την
εκπρου ́θεσμήη άφιξη τών ν πρου τάσεών ν.
Αξιολόγηση των προτάσεων
Η τελική επιλου γή τών ν υπου ψήφιών ν που υ κατέθεσαν πρου ς έγκριση πρου τάσεις
εμήπρου ́θεσμήα θα γίνει βάσει πίνακα αξιου λου ́γησης, λαμήβάνου ντας υπο ου ́ψιν τα
κριτήρια τα οποία αναφέρονται προηγουμένως. Το απαιτούμενο προσόν της
κατ’ ελάχιστον κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πρέπει να
ικανοποιείται επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
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Σημήειών ́νεται ου ́τι η παρου ύσα πρου ́σκληση δεν συνεπάγεται για του  Ιου ́νιου 
Πανεπιστήμήιου  καμήία απου λύτών ς δέσμήευση για σύναψη σύμήβασης μήίσθών σης
έργου υ μήε του υς υπου βάλλου ντες τις σχετικές πρου τάσεις. Η τυχου ́ν επιλου γή
αντισυμήβαλλου ́μήενου υ έχει του  χαρακτήρα απου δου χής πρου ́τασης. Η διαδικασία θα
ου λου κληρών θεί μήε σύνταξη πίνακα κατάταξης και ου ́σου ι επιλεγου ύν θα ειδου που ιηθου ύν
κατο ιδίαν. Τα απου τελέσμήατα θα αναρτηθου ύν στην ιστου σελίδα του υ Τμήήμήατου ς
Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (http://avarts.ionio.gr/),
ου ́που υ έχει αναρτηθεί και του  κείμήενου  της πρου ́σκλησης.
Ενστάσεις
Τυχου ́ν ενστάσεις σχετικά μήε τα απου τελέσμήατα της αξιου λου ́γησης μήπου ρου ύν να
υπου βληθου ύν στην Γραμήμήατεία του υ Τμήήμήατου ς Τεχνών ́ν Ήχου υ και Εικου ́νας του υ
Ιου νίου υ Πανεπιστημήίου υ εντου ́ς πέντε (5) ημήερών ́ν απου ́ την ανάρτηση τών ν
απου τελεσμήάτών ν. Οι υπου ψήφιου ι έχου υν δικαίών μήα πρου ́σβασης στα έγγραφα τών ν
συνυπου ψήφιών ν του υς, μήετά απου ́ υπου βου λή γραπτής αίτησής του υς και υπου ́ τις
πρου ϋπου θέσεις του υ άρθρ. 5 του υ Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α ε45/9.3.1999).
Λοιπά θέματα – πληροφορίες
Για περισσου ́τερες πληρου φου ρίες ου ι ενδιαφερου ́μήενου ι μήπου ρου ύν να επικου ινών νου ύν μήε
την Γραμήμήατεία του υ Τμήήμήατου ς Τεχνών ́ν Ήχου υ και Εικου ́νας στα τηλέφών να 2661087860 και 26610-87861, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση audiovisual@ionio.gr.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Τεχνών Ήχου και Εικόνας

Ανδρέας Φλώρος
Αναπληρωτής Καθηγητής

