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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
της 52 Συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε
του Ιονίου Πανεπιστημίου που πραγματοποιήθηκε
την 14η.09.2022
ης

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Γ2. Νέα θέματα (Αιτήσεις - Προτάσεις (Λοιπά))
………………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Έργο, Επιστημονικά Υπεύθυνος,
Τίτλος, Πρωτόκολλο
80594, ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο, 2022-2023, ΜΙΣ
5183487, 8478/2022

Φορέας
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ
(ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ) ΚΑΙ
ΕΘΝΙΚΟΙ
ΠΟΡΟΙ

Προϋπολογισμός

Χρηματοδότηση

€ 532.400,00

-

Περιγραφή

Απόφαση

Πρακτικά αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για την πρόσκληση
7587/2022
ης

Α) δυνάμει της από 07.09.2022 Απόφασης της 1
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχειονομίας,
Βιβλιοθηκονομίας
και
Μουσειολογίας
του
Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 1 «Περιγραφή, διαχείριση τεκμηρίων
και τεχνολογίες της πληροφορίας στις βιβλιοθήκες» ο μοναδικός
υποψήφιος Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος (8070/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 2 «Ψηφιακές βιβλιοθήκες και
πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών και αρχειακών
μεταδεδομένων» ο μοναδικός υποψήφιος Μιχαήλ Αγάθος
(8020/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 3 «Πληροφοριακή Παιδεία,
Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Δημιουργικότητα σε Υπηρεσίες
Πληροφόρησης» ο μοναδικός υποψήφιος Χαρίλαος-Στυλιανός
Λαβράνος (8074/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 4 «Μουσειολογία» η υποψήφια Άννα
Μιχέλη (8022/2022).

Έγκριση

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03
ης

Β) δυνάμει της από 08.09.2022 Απόφασης της 1 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 10 «Επιμέλεια Εκθέσεων Νέων
Μέσων» ο υποψήφιος Σταμάτιος Σχιζάκης (8075/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 11 «Παραγωγή και Δημιουργία
Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού Έργου» ο μοναδικός
υποψήφιος Ιάκωβος Παναγόπουλος (8036/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 12 «Οπτικοακουστικές Τέχνες και
Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» ο υποψήφιος
Δημήτριος Τραπέρας (7994/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 13 «Σπουδές Μεταβάσεων:
Πολιτισμικές Διαστάσεις και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις» η
υποψηφιότητα κρίνεται απορριπτέα (8121/2022).
ης

Γ) δυνάμει της από 06.09.2022 Απόφασης της 1 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 14 «Προγραμματισμός και Διαχείριση
Ευφυών και Πληροφοριακών Συστημάτων» ο μοναδικός
υποψήφιος Γεώργιος Δημητρακόπουλος (8066/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 15 «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα» ο
μοναδικός υποψήφιος Στυλιανός Καραγιάννης (7756/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 16 «Διοίκηση Πληροφοριακών
Συστημάτων και Επιχειρηματικότητα» ο μοναδικός υποψήφιος
Μιχαήλ Χονδρογιάννης (8009/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 17 «Παιδαγωγική της Πληροφορικής»
ο υποψήφιος Στέφανος Νικηφόρος (8082/2022).
ης

Δ) δυνάμει της από 07.09.2022 Απόφασης της 1 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 20222023, προκρίνονται ως επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως
ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 18 «Οικονομική-Νομική-Πολιτική
Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά και
αντίστροφα» η μοναδική υποψήφια Σταυρούλα Βράϊλα
(8054/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 19 «Τουρκική Γλώσσα και
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Λογοτεχνία» η μοναδική υποψήφια Φωτεινή Χαιρέτη
(8072/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 20 «Πολιτική, Πολιτισμός και Διεθνείς
Σχέσεις» ο μοναδικός υποψήφιος Σωτήριος Αμάραντος
(8068/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 21 «Νομική-οικονομική-πολιτική
μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά με χρήση Σωμάτων Κειμένων» ο
μοναδικός υποψήφιος Σταύρος Κοζομπόλης (8115/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 22 «Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά και
Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά» η μοναδική υποψήφια Μαρία
Πετροχείλου (8127/2022).
ης

Ε) δυνάμει της από 09.09.2022 Απόφασης της 1 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023,
προκρίνονται ως επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 23 «Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος
Τροφίμων» η μοναδική υποψήφια Ιλιάδα Λάππα (8076/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 24 «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων &
Ενζυμικές Διεργασίες» η μοναδική υποψήφια Βασιλική
Καχριμανίδου (8088/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 25 «Βιολειτουργικά και Ειδικά
Θέματα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής» δεν υποβλήθηκε
καμία αίτηση.
ης

ΣΤ) δυνάμει της από 12.09.2022 Απόφασης της 1 Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 26 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για
την Βιώσιμη Ανάπτυξη» η μοναδική υποψήφια Χαρίκλεια
Μινώτου (8080/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 27 «Διδακτική Φυσικών Επιστημών»
ο μοναδικός υποψήφιος Φώτιος Μίχος (8046/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 28 «Αγροδασικά Οικοσυστήματα και
Μοντελοποίηση Οικολογικών Δεδομένων» η μοναδική
υποψήφια Ελένη Ηλιάδου (8087/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 29 «Οικονομία, Περιβάλλον και
Επιχειρηματικότητα» δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση.
ης

Ζ) δυνάμει της από 12.09.2022 Απόφασης της 1 έκτακτης
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τουρισμού του
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Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 30 «Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής
Αγοράς και Διαπολιτισμικότητα» η υποψήφια Ευαγγελία
Παπαδιονυσίου (8089/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 31 «Εφαρμογές και Υπηρεσίες Νέων
Τεχνολογιών στον Τουρισμό» ο μοναδικός υποψήφιος
Αθανάσιος Τσίπης (8120/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 32 «Αγγλική Γλώσσα» η μοναδική
υποψήφια Φωτεινή Δραγατσούλη (8034/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 33 «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» ο υποψήφιος Παναγιώτης
Κλουτσινιώτης (8040/2022),
Η) δυνάμει της από 12.09.2022 Απόφασης της έκτακτης
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2022-2023, προκρίνονται ως
επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως ακολούθως:
για το Επιστημονικό πεδίο 34 «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» ο
υποψήφιος Ανδρέας Μοράκης (8105/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 35 «Μεσαιωνική και Βυζαντινή
Αρχαιολογία»
ο μοναδικός υποψήφιος Ιωάννης Σιώπης
(8067/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 36 «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές
Σπουδές» ο υποψήφιος Ευστάθιος Παυλόπουλος (8128/2022).
Θ) δυνάμει της από 09.09.2022 Απόφασης της έκτακτης
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων
και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 20222023, προκρίνονται ως επιτυχόντες οι υποψήφιοι ως
ακολούθως:
για Επιστημονικό πεδίο 37 «Γραφιστική, Σχεδίαση και
Επικοινωνία»
ο
υποψήφιος
Νικόλαος
Κατσουλώτος
(8124/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 38 «Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη
Διοίκηση και την Οικονομία» ο μοναδικός υποψήφιος Ηλίας
Τουμασάτος (8032/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 39 «Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη
Διαφήμιση και την Εκπαίδευση» η υποψήφια Αναστασία
Κατσαουνίδου (8103/2022),
για το Επιστημονικό πεδίο 40 «Ψηφιακά Μέσα και Νέες
Τεχνολογίες» η υποψήφια Ματίνα Κιουρεξίδου (8008/2022).
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Πίνακες κατάταξης υποψηφίων επισυνάπτονται στο παρόν
πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
Για τα Επιστημονικά πεδία όπου αξιολογήθηκαν και
προκρίθηκαν μοναδικές υποψηφιότητες τα αποτελέσματα
επικυρώνονται ως οριστικά.

Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας, Δια Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
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Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για
το Επιστημονικό πεδίο 1 «Περιγραφή, διαχείριση τεκμηρίων και τεχνολογίες της πληροφορίας στις
βιβλιοθήκες» (Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8070/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα
του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,75

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού
ερευνητικού έργου

1-20

18,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το
επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε
μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25
μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

18,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές
πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία
πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον
αρμόδιο φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται
στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά
απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού
διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς
οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική
δραστηριότητα.

0-15

0,00

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

33,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:
Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

ΝΑΙ

69,75

100

69,75
1
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Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό
πεδίο 2 «Ψηφιακές βιβλιοθήκες και πρότυπα κωδικοποίησης βιβλιογραφικών και αρχειακών μεταδεδομένων»
(Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα
του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8020/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

32,75

1-20

14,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια
(μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που
είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα
για κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25 μονάδες
για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

4,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές
πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία
πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον αρμόδιο
φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στην
μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά απασχόληση
μετά την κτήση του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με
ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

14,00

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

33,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού
ερευνητικού έργου

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:
Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

65,75

100

65,75
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για
το Επιστημονικό πεδίο 3 «Πληροφοριακή Παιδεία, Πληροφοριακή Συμπεριφορά και Δημιουργικότητα σε
Υπηρεσίες Πληροφόρησης» (Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου
Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8074/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του τίτλου από Ίδρυμα
του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

34,00

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού
ερευνητικού έργου

1-20

19,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το
επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε
μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και 0,25
μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

15,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές
πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 3 έτη) η οποία
πιστοποιείται με τεκμήρια απασχόλησης από τον
αρμόδιο φορέα (βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται
στην μεταδιδακτορική έρευνα. [Σημείωση: Αφορά
απασχόληση μετά την κτήση του διδακτορικού
διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς
οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική
δραστηριότητα.

0-15

0,00

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:
Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

ΝΑΙ

70,00

100

70,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 4 «Μουσειολογία» (Τμήμα
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α Υποψήφιος Β
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Υποψήφιος Γ Υποψήφιος Δ

8022/2022
ΝΑΙ

8051/2022
ΝΑΙ

8118/2022
ΝΑΙ

8129/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

40,00

26,75

21,75

20,75

1-20

17,00

17,00

17,00

17,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

8,00

7,25

4,75

3,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

15,00

2,50

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

34,67

34,00

32,33

33,67

74,67

60,75

54,08

54,42

74,67
1

61,42
2

56,42
3

55,42
4

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 10
«Επιμέλεια Εκθέσεων Νέων Μέσων» (Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

8033/2022
ΝΑΙ

8035/2022
ΝΑΙ

8075/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

19,50

21,25

23,75

1-20

18,00

18,00

18,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,50

0,75

5,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

2,50

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

26,70

35,30

38,30

46,20

56,55

62,05
12,41

46,20
3

56,55
2

74,46
1

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ
5183487 για Επιστημονικό πεδίο 11 «Παραγωγή και Δημιουργία Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού
Έργου» (Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8036/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

49,00

1-20

19,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

20,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

10,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

37,00

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

86,00

100

86,00

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για Επιστημονικό πεδίο 12
«Οπτικοακουστικές Τέχνες και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση» (Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου)

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

7994/2022
ΝΑΙ

8090/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

38,00

17,00

1-20

20,00

7,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

8,00

7,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

10,00

2,50

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

37,00

31,00

75,00

48,00

75,00

48,00

1

2

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ
5183487 για Επιστημονικό πεδίο 13 «Σπουδές Μεταβάσεων: Πολιτισμικές Διαστάσεις και Εκπαιδευτικές
Παρεμβάσεις» (Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως
1-20

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

8121/2022
ΝΑΙ

100

ΌΧΙ

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ
5183487 για Επιστημονικό πεδίο 14 «Προγραμματισμός και Διαχείριση Ευφυών και Πληροφοριακών
Συστημάτων» (Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8066/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

45,50

1-20

16,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

14,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

15,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

33,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

78,50

100

78,50
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ
5183487 για Επιστημονικό πεδίο 15 «Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα» (Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου
Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

7756/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

30,00

1-20

20,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

10,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

40,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

70,00
14,00
100

84,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ
5183487 για Επιστημονικό πεδίο 16 «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικότητα»
(Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8009/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

22,50

1-20

18,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

4,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

58,50

100

58,50
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για Επιστημονικό πεδίο 17
«Παιδαγωγική της Πληροφορικής» (Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α Υποψήφιος Β Υποψήφιος Γ
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη

8037/2022
ΝΑΙ

8071/2022
ΝΑΙ

8082/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

25,25

22,75

38,50

1-20

16,00

14,00

16,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

9,25

8,75

12,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

0,00

10,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

33,00

31,00

33,00

58,25
11,65

53,75
10,75

71,50
14,30

69,90

64,50

85,80

2

3

1

Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 18 «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά
και αντίστροφα» (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8054/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

21,00

1-20

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

5,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

38,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

59,00

100

59,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 19 «Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία» (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8072/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

19,00

1-20

12,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

7,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,20

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

55,20

100

55,20
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 20 «Πολιτική, Πολιτισμός και Διεθνείς Σχέσεις» (Τμήμα Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8068/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

25,00

1-20

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

10,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

30,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

55,00

100

55,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 21 «Νομική-οικονομική-πολιτική μετάφραση Αγγλικά-Ελληνικά με χρήση Σωμάτων
Κειμένων» (Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8115/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

22,75

1-20

20,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

2,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

38,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

60,75
12,15
100

72,90
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 22 «Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά και Μετάφραση Ιταλικά-Ελληνικά» (Τμήμα
Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8127/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

21,75

1-20

20,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

40,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

61,75
12,35
100

74,10
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 23 «Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» (Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8076/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

56,00

1-20

16,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

25,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

15,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

39,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

95,00

100

95,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για Επιστημονικό πεδίο 24 «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων & Ενζυμικές Διεργασίες» (Τμήμα Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8088/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

59,00

1-20

19,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

25,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

15,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

38,70

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

97,70

100

97,70
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για το Επιστημονικό πεδίο 26 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Τμήμα
Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8080/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

31,75

1-20

20,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

11,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

67,75

100

67,75
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για το Επιστημονικό πεδίο 27 «Διδακτική Φυσικών Επιστημών» (Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου
Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8046/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

18,00

1-20

10,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

8,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

35,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

53,00
10,6
100

63,6
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487
για το Επιστημονικό πεδίο 28 «Αγροδασικά Οικοσυστήματα και Μοντελοποίηση Οικολογικών Δεδομένων»
(Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8087/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

28,25

1-20

20,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

8,25

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

30,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

58,25
11,65
100

69,90
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 30 «Έρευνα και Ανάλυση Τουριστικής
Αγοράς και Διαπολιτισμικότητα» (Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

Υποψήφιος Δ

8089/2022
ΝΑΙ

8132/2022
ΝΑΙ

7994/2022
ΝΑΙ

7003/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

14,75

15,00

16,50

10,00

1-20

13,00

10,00

14,00

7,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,75

5,00

2,50

3,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

0,00

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

37,00

21,00

25,00

11,33

51,75

36,00
7,20

41,50
8,30

21,33
4,27

51,75

43,20

49,80

25,60

1

3

2

4

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 31 «Εφαρμογές και Υπηρεσίες Νέων
Τεχνολογιών στον Τουρισμό» (Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8120/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

35,00

1-20

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

10,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

10,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

34,00

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

69,00

100

69,00
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 32 «Αγγλική Γλώσσα» (Τμήμα Τουρισμού
του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8034/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

15,50

1-20

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

0,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

30,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

45,50

100

45,50
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 33 «Οργανωσιακή Συμπεριφορά και
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων» (Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

Υποψήφιος Δ

8040/2022
ΝΑΙ

8116/2022
ΝΑΙ

8119/2022
ΝΑΙ

8122/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

41,25

22,50

23,00

0,00

1-20

20,00

18,00

18,00

0,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

11,25

4,50

5,00

0,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

10,00

0,00

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

35,17

30,50

34,50

16,50

76,42
15,28

53,00

57,50
11,50

16,50

91,70

53,00

69,00

16,50

1

3

2

4

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 34 «Αρχαία
Ελληνική Ιστορία» (Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

8073/2022
ΝΑΙ

8105/2022
ΝΑΙ

8123/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

27,00

47,00

28,00

1-20

17,00

20,00

10,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

7,50

12,00

10,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

2,50

15,00

7,50

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

27,00

38,00

37,00

54,00

85,00

65,00

54,00

85,00

65,00

3

1

2

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 35 «Μεσαιωνική και Βυζαντινή
Αρχαιολογία» (Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8067/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

18,75

1-20

17,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,75

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

32,00

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

50,75
10,15
100

60,90
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 36
«Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές» (Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

8010/2022
ΝΑΙ

8114/2022
ΝΑΙ

8128/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

16,00

24,00

16,50

1-20

15,00

20,00

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

1,00

4,00

1,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

37,33

31,66

39,33

53,33
10,67

55,66
11,13

55,83
11,17

64,00

66,79

67,00

3

2

1

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το
Επιστημονικό πεδίο 37 «Γραφιστική, Σχεδίαση και Επικοινωνία» (Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

8069/2022
ΝΑΙ

8124/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

10,75

20,00

1-20

5,00

18,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

5,75

2,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

31,60

34,30

42,35
8,47

54,30
10,86

50,82

65,16

2

1

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 38 «Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση
και την Οικονομία» (Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α
Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

8032/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

50,00

1-20

17,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

22,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

11,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

36,60

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

86,60

100

86,60
1

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας
σε Νέους Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το
Επιστημονικό πεδίο 39 «Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διαφήμιση και την Εκπαίδευση» (Τμήμα Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

8103/2022
ΝΑΙ

8126/2022
ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

34,00

10,00

1-20

15,00

10,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

19,00

0,00

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

0,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

39,30

36,30

73,30

46,30
9,26

73,30

55,56

1

2

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

ΝΑΙ/ΌΧΙ
Μονάδες Βαθμολόγησης

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46Ψ8ΝΨ-Ζ03

Α

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πρόσκληση 7587/2022 του έργου 80594 "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχου Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2022-2023", ΜΙΣ 5183487 για το Επιστημονικό πεδίο 40 «Ψηφιακά
Μέσα και Νέες Τεχνολογίες» (Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
Εμπρόθεσμη
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2012

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Υποψήφιος Α

Υποψήφιος Β

Υποψήφιος Γ

8008/2022
ΝΑΙ

8130/2022
ΝΑΙ

8131/2022
ΝΑΙ

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής του
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΌΧΙ

Ν/Α

Ν/Α

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα
του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΝΑΙ

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

50,00

20,50

1-20

16,00

15,00

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε συνέδρια (μοριοδοτούνται μόνο οι
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για
κάθε μονογραφία ή δημοσίευση σε περιοδικό
αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και
0,25 μονάδες για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)

0-25

19,00

5,50

γ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε
συναφές πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο και
μέχρι 3 έτη) η οποία πιστοποιείται με τεκμήρια
απασχόλησης από τον αρμόδιο φορέα
(βεβαίωση απασχόλησης ή άλλο σχετικό
αποδεικτικό). Η διδακτική εμπειρία δεν
προσμετράται στην μεταδιδακτορική έρευνα.
[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση
του διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά
κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή
εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.

0-15

15,00

0,00

Κριτήριο 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

40,00

34,00

90,00

54,50
10,90

90,00

65,40

1

2

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του
συνολικού ερευνητικού έργου

Μερικό Σύνολο
Προσαύξηση 20%
Σύνολο κριτηρίων αξιολόγησης
Κατάταξη

100

ΌΧΙ

ΝΑΙ

