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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 3ης Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου
της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου
που έγινε στην Κέρκυρα την 20/5/2021

ΤΜΗΜΑ Γ2: ΝΕΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΛΟΙΠΑ)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Γ2.1 Αποφάσεις Συνελεύσεων των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου για την
πρόσκληση 4497/2021 στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Ιονίου Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021
με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων
διαλέξεων» με κωδικό Επιτροπής Ερευνών 80516 και Επιστημονικά Υπεύθυνη
την Αν. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπάνου.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Η Γραμματεία του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας κατέθεσε απόσπασμα
πρακτικού της από 15η/13.05.2021 Συνέλευσης Τμήματος σύμφωνα με το οποίο
εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων όπου η κατάταξη των επιτυχόντων
εμφανίζεται ως εξής:
Επιστημονικό Πεδίο 9 «Φωτογραφία»:
1. Σπυριδούλα Πέτοβιτς
Επιστημονικό Πεδίο 10 «Ηχητικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές»:
1. Λουκάς Μεσσηνέζης
2. Αθανάσιος Επιτήδειος
Απορριφθέντες: Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4689/05.05.2021 (Δεν κατείχε την ιδιότητα
του μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας)
Σύμφωνα με την 13η/24.03.2021 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος η πλήρης υποτροφία
του Επιστημονικού Πεδίου 10 μοιράζεται σε δύο μερικές υποτροφίες σύμφωνα με την
κατάταξη.

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Επιστημονικό Πεδίο 11 «Animation-Video»:
1. Άλκηστις Γεωργίου
2. Νατάσα Πανδή
Σύμφωνα με την 13η/24.03.2021 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος η πλήρης υποτροφία
του Επιστημονικού Πεδίου 11 μοιράζεται σε δύο μερικές υποτροφίες σύμφωνα με την
κατάταξη.
Επιστημονικό Πεδίο 12 «Τεχνολογίες Διαδικτύων και Πολυμέσων»:
1. Μηνάς Περγαντής
2. Σοφία Βλάχου
Απορριφθέντες: Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4713/6.5.2021 (εκπρόθεσμη αίτηση)
Σύμφωνα με την 13η/24.03.2021 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος η πλήρης υποτροφία
του Επιστημονικού Πεδίου 12 μοιράζεται σε δύο μερικές υποτροφίες σύμφωνα με την
κατάταξη.
Τμήμα Πληροφορικής
Η Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής κατέθεσε τρία αποσπάσματα πρακτικών
της από 11η/12.05.2021 Συνέλευσης Τμήματος σύμφωνα με τα οποία εγκρίνονται
πρακτικά αξιολόγησης υποψηφιοτήτων όπου η κατάταξη των επιτυχόντων εμφανίζεται
ως εξής:
Επιστημονικό Πεδίο 13 «Αλγόριθμοι και Θεωρητική Πληροφορική»:
1. Καλλιόπη Κασταμπολίδου
Επιστημονικό Πεδίο 14 «Εφαρμοσμένη Πληροφορική και Στοχαστική Ανάλυση
Μοντέλων και Δεδομένων με Χρήση Python»:
1. Αλβέρτος Ιωάννης Μουρίκης
Επιστημονικό Πεδίο 15 «Προγραμματισμός»:
1. Ροζαλία Νικοπούλου
2. Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4684/5.5.2021

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας
Η Γραμματεία του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας κατέθεσε
απόσπασμα πρακτικού της από 13η/18.05.2021 Συνέλευσης Τμήματος σύμφωνα με το
οποίο εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων όπου η κατάταξη των
επιτυχόντων εμφανίζεται ως εξής:

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Επιστημονικό Πεδίο 16 «Διεθνείς Σχέσεις και Διαπολιτισμική Επικοινωνία»:
1. Κολέτσου Αγγελική
2. Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4706/6.5.2021
Απορριπτέοι: Η υποψηφιότητα με αρ. πρωτ. 4711/6.5.2021, καθώς δεν πληρούσε τον
απαιτούμενο όρο της πρόσκλησης «φοίτηση σε προγράμματα σπουδών δεύτερου ή
τρίτου κύκλου σπουδών τα οποία οργανώνονται από τμήματα της ίδιας σχολής του
Ιονίου Πανεπιστημίου».
Επιστημονικό Πεδίο 17 «Οικονομική-νομική-πολιτική μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά,
αντίστροφα και Μεταφραστικά Εργαλεία»:
1. Μαρία Στασιμιώτη
Επιστημονικό Πεδίο 18 «Μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά και αντίστροφα»:
Δεν κατατέθηκε καμία αίτηση.
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
Η Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας κατέθεσε
απόσπασμα πρακτικού της από 18η/12.05.2021 Συνέλευσης Τμήματος σύμφωνα με το
οποίο εγκρίνεται πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων όπου η κατάταξη των
επιτυχόντων εμφανίζεται ως εξής:
Επιστημονικό Πεδίο 19 «Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση»:
1. Λυκιαρδοπούλου Ηλέκτρα
2. Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4700/5.5.2021
Επιστημονικό Πεδίο 20 «Διοίκηση, Επικοινωνία και Κοινωνική Ευθύνη»:
1. Μαρίνου Αλεξάνδρα
Επιστημονικό Πεδίο 21 «Μάρκετινγκ και Νέες Τεχνολογίες»:
1. Βαρδίκου Χρυσοπηγή
Επιστημονικό Πεδίο 22 «Τουρισμός και Τεχνολογία»:
1. Αποστόλου Χρύσα
2. Υποψήφιος με αρ. πρωτ. 4690/5.5.2021

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Ιονίου
Πανεπιστημίου

Αν. Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας,
Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 15 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ"
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4497/2021 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80516
Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

ΝΑΙ/ΌΧΙ

4702/05.05.2021
ΝΑΙ

4684/05.05.2021
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

37,5

30

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1)
μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
στο οποίο ο/η υποψήφιος/α
συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό
προσωπικό, με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)

0

0

Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις σε συνέδρια

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε
συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Τυχόν κατοχή
πλεονάζοντος αριθμού
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν
μοριοδοτείται επιπλέον. (έως 10
μόρια)

8

0

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄
ελάχιστον μια διάκριση για την
ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει
πέντε (5) μόρια

0

0

45,5

30

1

2

Αρ. πρωτ. αίτησης
Εμπρόθεσμη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης
μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου
διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 20202021.
Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο
συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το
Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η
πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια
Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή
διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί
επικουρικό διδακτικό έργο

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές
διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ

Σύνολο Βαθμολόγησης
Κατάταξη

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 16 "ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4497/2021 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80516

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

ΝΑΙ/ΌΧΙ

4645/28.04.2021
ΝΑΙ

4706/6.5.2021
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

30,5

10,5

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1)
μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
στο οποίο ο/η υποψήφιος/α
συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό
προσωπικό, με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)

0

0

Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις σε συνέδρια

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε
συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Τυχόν κατοχή
πλεονάζοντος αριθμού
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν
μοριοδοτείται επιπλέον. (έως 10
μόρια)

4

0

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄
ελάχιστον μια διάκριση για την
ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει
πέντε (5) μόρια

0

0

34,5

10,5

1

2

Αρ. πρωτ. αίτησης
Εμπρόθεσμη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης
μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου
διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 20202021.
Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο
συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το
Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η
πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια
Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή
διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί
επικουρικό διδακτικό έργο

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές
διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ

Σύνολο Βαθμολόγησης
Κατάταξη

ΑΔΑ: ΕΛΘΖ46Ψ8ΝΨ-ΩΝΠ

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 19 "ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4497/2021 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 80516

Μονάδες/Κτήση

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

ΝΑΙ/ΌΧΙ

4646/28.04.2021
ΝΑΙ

4700/5.5.2021
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

39

21

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1)
μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
στο οποίο ο/η υποψήφιος/α
συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό
προσωπικό, με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)

5

0

Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις σε συνέδρια

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε
συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Τυχόν κατοχή
πλεονάζοντος αριθμού
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν
μοριοδοτείται επιπλέον. (έως 10
μόρια)

4

0

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄
ελάχιστον μια διάκριση για την
ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει
πέντε (5) μόρια

0

0

Σύνολο Βαθμολόγησης

48

21

Κατάταξη

1

2

Αρ. πρωτ. αίτησης
Εμπρόθεσμη
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης
μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου
διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 20202021.
Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο
συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το
Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η
πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια
Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή
διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί
επικουρικό διδακτικό έργο

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές
διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ
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Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1)
μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
στο οποίο ο/η υποψήφιος/α
συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό
προσωπικό, με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)

0

0

Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: ΔημοσιεύσειςΑνακοινώσεις σε συνέδρια

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε
συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Τυχόν κατοχή
πλεονάζοντος αριθμού
δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν
μοριοδοτείται επιπλέον. (έως 10
μόρια)

0

0

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄
ελάχιστον μια διάκριση για την
ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει
πέντε (5) μόρια

0

0
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