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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΣΕΣΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ (Ν.4957/22)
ΣΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΜΕΣΑΦΡΑΗΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Σν Σκήκα Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο ηνπ Θνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφζιεςε Εληεηαικέλνπ Δηδάζθνληνο / Εληεηαικέλεο Δηδάζθνπζαο,
θαηφρνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη
κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε.
Ο δηδάζθσλ/ ε δηδάζθνπζα πνπ ζα επηιεγεί, πξφθεηηαη λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ κε ηίηιν «Μεηάθπαζη Γαλλικά-Ελληνικά» ζην ΣκήκαΞέλσλ Γισζζψλ
Μεηάθξαζεο θαη Δηεξκελείαο, γηα ην ακαδημαϊκό έηορ 2022 – 2023.
Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ηίηιν «Μεηάθπαζη Γαλλικά-Ελληνικά» θαιχπηεη ηε δηδαζθαιία
ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Γαιιηθή Γιψζζα & Γισζζηθή Αλάιπζε»,
«Δείγκαηα πξνθνξηθνχ ιφγνπ – Γαιιηθά», «Σερληθή Μεηάθξαζε Γαιι.- Ειι.», «Γαιιηθή
Γιψζζα & Επηθνηλσληαθέο Δεμηφηεηεο», «Αλάιπζε θεηκέλνπ θαη κεηάθξαζε – Γαιιηθά».
Ωο πιήξεο απαζρφιεζε (άξζξν 64, άξζξν 155, παξ. 2 & 4 θαη άξζξν 173 ηνπ Ν. 4957/2022)
ζεσξείηαη ε πξνβιεπφκελε γηα ηα κέιε ΔΕΠ πιήξνπο απαζρφιεζεο, δειαδή λα παξεπξίζθνληαη
ζηνπο παλεπηζηεκηαθνχο ρψξνπο δψδεθα (12) ψξεο εβδνκαδηαίσο θαη' ειάρηζην φξην, πέξαλ ησλ
έμη (6) σξψλ δηδαζθαιίαο θαη λα παξέρνπλ θάζε κνξθήο δηδαθηηθφ, εξεπλεηηθφ θαη
επηζηεκνληθφέξγν.
Οη αθξηβείο ππνρξεψζεηο ηνπ Εληεηαικέλνπ Δηδάζθνληνο / Εληεηαικέλεο Δηδάζθνπζαο ζα
θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ. Σα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα πξφζιεςεο, αληηζηνηρνχλ ζε
απηά γηα ηελ επηινγή κέινπο ΔΕΠ ζηε βαζκίδα ηνπ Επίθνπξνπ Καζεγεηή, πιελ ηεο θαη’
ειάρηζηνλ 3εηνχο δηδαθηηθήο, εξεπλεηηθήο ή επηζηεκνληθήο/επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Σπρφλ
χπαξμε ζρεηηθήο εκπεηξίαο ζα ζπλεθηηκεζεί αλαιφγσο.
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Καινχληαη νη ελδηαθεξφκελνη, πνπ έρνπλ ηα πξνβιεπφκελα πξνζφληα θαη επηζπκνχλ λα
ζπλεξγαζηνχλ κε ην Θφλην Παλεπηζηήκην, λα δειψζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ππνβάιινληαο
ειεθηξνληθά ζρεηηθή αίηεζε κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, μέσπι και ηην 29.11.2022
ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ Ξένων Γλωζζών Μεηάθπαζηρ και Διεπμηνείαρ ηος
Ιονίος Πανεπιζηημίος ( df lti@ionio.gr ) ηος Ιονίος Παν/μίος – ηηλ. 2661087 246.
Οι αιηήζειρ ηων ενδιαθεπομένων ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξεηαη θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζα
ππέπει να ζςνοδεύονηαι από ηα εξήρ ( όλα ζε ηλεκηπονική μοπθή):
1. Σςνοπηικό βιογπαθικό ζημείωμα.
2. Υπόμνημα δημοζιεςμάηωνή θάκελο επγαζιών.
3. Αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΕΘ
ηνπ εμσηεξηθνχ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο ηνπο απφ
ην ΔΘΚΑΣΑ ή ηνλ ΔΟΑΣΑΠ. Δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο, εάλ ην ίδξπκα
απνθνίηεζεο θαη ν ηίηινο ζπνπδψλ πεξηιακβάλνληαη ζηα δεκνζηεπκέλα κεηξψα ηνπ
ΔΟΑΣΑΠ (Εζληθφ Μεηξψν Αλαγλσξηζκέλσλ Θδξπκάησλ Αλψηαηεο Εθπαίδεπζεο ηεο
αιινδαπήο θαη Εζληθφ Μεηξψν Σχπσλ Σίηισλ πνπδψλ Αλαγλσξηζκέλσλ Θδξπκάησλ
Αλψηαηεο Εθπαίδεπζεο).
4. Βεβαιώζειρ πποϋπηπεζίαρ (αλ ππάξρνπλ).
5. Γηα ηνπο πνιίηεο θξάηνπο--κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζα πξέπεη, εθηφο απφ ηα
ινηπά δηθαηνινγεηηθά, λα ππνβάινπλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ
Ειιεληθνχ ΑΕΘ ή απνιπηήξην Ειιεληθνχ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή
Πιζηοποιηηικό Ελληνομάθειαρ Γ1 επηπέδνπ απφ ην Κέληξν Ειιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην
νπνίν θα αποδεικνύεηαι η πλήπηρ γνώζη και άνεηη σπήζη ηηρ Ελληνικήρ γλώζζαρ.
Όπνηνο/α επηιεγεί ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη άκεζα γλσκαηεχζεηο ηαηξψλ: (α) παζνιφγνπ ή
γεληθνχ ηαηξνχ θαη (β) ςπρηάηξνπ (είηε ηνπ δεκνζίνπ είηε ηδησηψλ) ζηηο νπνίεο λα πηζηνπνηείηαη
ε θαηαιιειφηεηα απφ άπνςε πγείαο λα αζθήζεη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο (άξζξν 7, Ν.
4210/2013, η. Α΄ 254).
Επίζεο, γηα φπνηνλ/α επηιεγεί, ε ππεξεζία ζα αλαδεηήζεη απηεπαγγέιησο ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) Πηζηνπνηεηηθφ Γέλλεζεο Δήκνπ ή Κνηλφηεηαο απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη ν ηξφπνο θαη ν
ρξφλνο απφθηεζεο ηεο Ειιεληθήο ηζαγέλεηαο.
β) Πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηχπνπ Α΄ ηνπ αξκνδίνπ ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ
απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ
ππνρξεψζεηο ή δελ έρεη θακία ρξεκαηηθή ππνρξέσζε γηα απηέο ή φηη έρεη απαιιαγεί λφκηκα
απφ απηέο. Σν θψιπκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ ηζρχεη γηα
πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη φκνην θψιπκα
δηνξηζκνχ.
γ)Αληίγξαθν Πνηληθνχ Μεηξψνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο.
Η πξφζιεςε ηνπ/ηεο εληεηαικέλνπ/εο δηδάζθνληνο/δηδάζθνπζαο ζα βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Θνλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηφπηλ έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Η ππ’ αξηζκ. Φ11/116043/Ζ2/23-09-20220 Απφθαζε
ηεο Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ).
Πιεξνθνξίεο παξέρνληαη θάζε εξγάζηκε κέξα απφ 10:00-13:00 απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο (Κηήξην Γαιελφο- Πιαη. Σζηξηγψηε 7, ΚΕΡΚΤΡΑ, ηει. 26610 87246 ).
Ο Πρφτανησ
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του Ιονίου Πανεπιςτημίου
Καθηγητήσ Ανδρζασ Φλώροσ

