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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Ν. 4957/22)
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου ενδιαφέρεται για την
πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντος / Εντεταλμένης Διδάσκουσας, κατόχου διδακτορικού
διπλώματος, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με πλήρη ή μερική
απασχόληση.
Ο διδάσκων/ η διδάσκουσα που θα επιλεγεί, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες του κάτωθι
γνωστικού αντικειμένου στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 –
2023:
«Τέχνη και Κοινωνικό Δίκαιο: Πνευματικά Δικαιώματα και Ηθική Περιβάλλοντος»
Το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο "Τέχνη και Κοινωνικό Δίκαιο: Πνευματικά Δικαιώματα και
Ηθική Περιβάλλοντος" εστιάζει στον ρόλο της Τέχνης εντός των μετανεωτερικών κοινωνιών, αλλά
και ως παράγοντα του κοινωνικού γίγνεσθαι, όπως για παράδειγμα στον τομέα της οικολογίας.
Στο επίκεντρο του αντικειμένου τοποθετούνται θέματα πολιτισμού, νομικών ρυθμίσεων εντός του
κοινωνικού πλαισίου, πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων ιδίως σε σχέση με τις
τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και οικολογίας ως μορφής συλλογικής πολιτισμικής έκφρασης
απέναντι σε σύγχρονα προβλήματα. Σε ένα ευρύτερο πεδίο το αντικείμενο περιλαμβάνει την
κριτική θεώρηση της Τέχνης σε συνάρτηση με τις κοινωνικές διεργασίες καθώς και την κατανόηση
της τεχνολογικής διαμεσολάβησης και της επίδρασής της σε θέματα που επηρεάζονται από τον
ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών του 21ου αιώνα.

Ως πλήρης απασχόληση (άρθρο 64, άρθρο 155, παρ. 2 & 4 και άρθρο 173 του Ν. 4957/2022)
θεωρείται η προβλεπόμενη για τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, δηλαδή να παρευρίσκονται
στους πανεπιστημιακούς χώρους δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως κατ' ελάχιστο όριο, πέραν
των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό και
επιστημονικό έργο.

Οι ακριβείς υποχρεώσεις του Εντεταλμένου Διδάσκοντος / Εντεταλμένης Διδάσκουσας θα
καθοριστούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες του
Προγράμματος Σπουδών του. Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρόσληψης, αντιστοιχούν σε
αυτά για την επιλογή μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, πλην της κατ’
ελάχιστον 3ετούς διδακτικής, ερευνητικής ή επιστημονικής/επαγγελματικής εμπειρίας. Τυχόν
ύπαρξη σχετικής εμπειρίας θα συνεκτιμηθεί αναλόγως.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να
συνεργαστούν με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας
ηλεκτρονικά σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και την 16.11.2022
στη Γραμματεία του Τ μήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας ( audiovisua l@ion io.gr)
του Ιον ίου Παν/μίο υ – τηλ. 2661087863.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων στις οποίες θα αναφέρεται και το γνωστικό αντικείμενο,
θα πρέπει να συνοδεύονται από τα εξής ( όλα σε ηλεκτρονική μορφή):
1. Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Υπόμνημα δημοσιευμάτων ή φάκελο εργασιών.
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας τους από το
ΔΙΚΑΤΣΑ ή τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας, εάν το ίδρυμα αποφοίτησης
και ο τίτλος σπουδών περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ (Εθνικό
Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό
Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης).
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
5. Για τους πολίτες κράτους--μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει, εκτός από τα λοιπά
δικαιολογητικά, να υποβάλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ
ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή Πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Όποιος/α επιλεγεί θα πρέπει να προσκομίσει άμεσα γνωματεύσεις ιατρών: (α) παθολόγου ή
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου (είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών) στις οποίες να πιστοποιείται
η καταλληλότητα από άποψη υγείας να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης (άρθρο 7, Ν.
4210/2013, τ. Α΄ 254).
Επίσης, για όποιον/α επιλεγεί, η υπηρεσία θα αναζητήσει αυτεπαγγέλτως τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει ο τρόπος και ο
χρόνος απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.
β) Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ του αρμοδίου στρατολογικού γραφείου
από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις ή δεν έχει καμία χρηματική υποχρέωση για αυτές ή ότι έχει απαλλαγεί νόμιμα
από αυτές. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για
πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης.

Η πρόσληψη του/της εντεταλμένου/ης διδάσκοντος/διδάσκουσας θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Η υπ’ αριθμ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-20220 Απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων).
Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη μέρα από 10:00-13:00 από τη Γραμματεία του
Τμήματος ( Πλατ. Τσιριγώτη 7, ΚΕΡΚΥΡΑ, τηλ. 26610 87863 και 26610 87860).
Ο Πρύτανης
του Ιονίου Πανεπιστημίου
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

