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ΑΦΟΡΑ
1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Β ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε
2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
3. ΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατ'
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-
2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030570, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης
ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και
από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 30/09/2019 και Ιδρυματικά
Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μαρνέλλο Γεώργιο, σύμφωνα με την από 295/22-06-2018 απόφαση
της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε έγκρισης υποβολής πρότασης και ορισμού Επιστημονικά
Υπευθύνου, την από 298/09-07-2018 απόφαση έγκρισης του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του
Ε.Λ.Κ.Ε, την από 299/26-07-2018 επικαιροποίηση του τεύχους της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε
και τις από 304/10-09-2018 αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε για την
επαναπροκήρυξη των μαθημάτων των Επιστημονικών Πεδίων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Β
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ και ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα
μαθήματα που ορίζονται στα παραπάνω επιστημονικά πεδία του προπτυχιακού προγράμματος
σπουδών των τμημάτων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ του Πανεπιστημίου Δυτικής
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Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την αρ. Συν. 12/31-08-2018
απόφαση του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, την από αρ. συνεδρία
29/31-08-2018 απόφαση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και την από αρ. συνεδρία 312/29-
08-2018 απόφαση του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών που αφορούν την επαναπροκήρυξη
των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται
να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που επαναπροκηρύσσονται των
Επιστημονικών Πεδίων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Β ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ε, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ
και ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ προκειμένου να διδάξουν τα
μαθήματα, των Επιστημονικών αυτών Πεδίων, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των
τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν
οριστεί στα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης
Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του
ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του
εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για
όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό
πεδίο επιλογής

1 - 20

β) συναφής προηγούμενη διδακτική εμπειρία, (βλ.
Σημείωση 1)

0 - 10

γ) συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια με το επιστημονικό πεδίο επιλογής (βλ.
Σημείωση 2)

0 - 20

δ) συναφή μεταδιδακτορική έρευνα & εμπειρία (βλ.
σημείωση 3)

0 - 10

Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) ποιότητα περιγραφής (δομή, οργάνωση, κατανομή της
ύλης)

0 - 25

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας

0 –15

Σημείωση 1:
 Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες
 Άνω των πέντε (5) ετών: 10 μονάδες

Σημείωση 2:
Α) μέχρι 5 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 μονάδες
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για >6 και ≤12 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 10 μονάδες
για >13 και ≤20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες
για >20 συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 20 μονάδες

Β) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια θα ισχύσει σταθμισμένος
συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τον συντελεστή απήχησης (Impact Factor-IF) του περιοδικού:
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών > 3,500: πολλαπλασιαστής Β1=1.
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >2,500 και ≤3,499: πολλαπλασιαστής Β2=0,8.
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >1,500 και ≤2,499: πολλαπλασιαστής Β3=0,6.
Για συντελεστές απήχησης περιοδικών >0,100 και ≤1,499: πολλαπλασιαστής Β4=0,4.
Λοιπές συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις με συντελεστή απήχησης < 0,100 και συναφείς
ανακοινώσεις σε Εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια, πολλαπλασιαστής Β5=0,2.

Γ) για τις συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές θα
ληφθεί υπόψη και η αναγνωρισιμότητα του έργου των υποψηφίων με τον δείκτη h όπως προκύπτει
για τον κάθε υποψήφιο στην βάση δεδομένων Scopus αφαιρώντας τις αναφορές όλων των συ-
συγραφέων:

Για h δείκτη ίσο και μεγαλύτερο του 7: πολλαπλασιαστής Γ1=1.
Για h δείκτες 5 ή/και 6: πολλαπλασιαστής Γ2=0,9.
Για h δείκτες 3 ή/και 4: πολλαπλασιαστής Γ3=0,8.
Για h δείκτες 1 ή/και 2: πολλαπλασιαστής Γ4=0,7.
Για h δείκτη ίσο με 0: πολλαπλασιαστής Γ5=0,5.

Προς διευκόλυνση ο τύπος βαθμολογίας:

Συνολική Βαθμολογία = Α*συντελεστής Β*συντελεστής Γ
Όπου

Συντελεστής Β =

(αριθμός δημοσιεύσεων με IF > 3,500*B1)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF
>2,500 και ≤3,499*B2)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >1,500 και

≤2,499*B3)+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF >0,100 και
≤1,499*B4+(αριθμός δημοσιεύσεων με IF< 0,100 *B5)

Συνολικό αριθμό δημοσιεύσεων
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Σημείωση 3:
 Έως πέντε (5) έτη: 5 μονάδες
 Άνω των πέντε (5) ετών: 10

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί
λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε, με πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών ΠΔΜ.

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των τμημάτων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-
επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα
περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι
εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των
επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά
με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει
ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση
της ως άνω απόφασης. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η απόφαση αποδοχής-
έγκρισης αποτελεσμάτων κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον
ιστότοπο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (https://uowm.gr/) καθώς και στον ιστότοπο της
Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. (https://rc.uowm.gr/)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή το οποίο:

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το
Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του
τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2008.

- Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-
02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο
της παρούσας δράσης.

- Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

- Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

2. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των
προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
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3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα
σε μόνο ένα (1) Τμήμα.

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος
και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή
συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα
εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά
από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της
Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για
κατάθεση βαθμολογίας.

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο
ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των
τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε
περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός
(1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων
τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.
• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που
συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των
σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης –
διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό
δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών
μαθημάτων.

7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με
τοακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την
υπ. αριθμ. 61/6-6-2018 απόφαση Συγκλήτου και συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική
εξεταστική περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για
Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επισημαίνεται ότι το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των
ωφελουμένων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού
στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας
αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως
την 08/10/2018 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
υποβολής https://rc.uowm.gr/?page_id=4436
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ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 Αίτηση Υποψηφιότητας
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου

Επιστημονικού Πεδίου
 Βιογραφικό Σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει
η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α)

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι
αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του
άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του
οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού
προσωπικού στο Ίδρυμα.

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καμία
απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την
αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το
δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’αυτήν.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους.

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των
πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα
έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κα Χρύσα Ιακωβίδου (τηλ. 2461056440, email:
ciakovidou@uowm.gr) ή/και στη γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου στα παρακάτω στοιχεία:
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κα Δέσποινα Βαβλιάρα (τηλ: 2461056504,
email: dvavliara@uowm.gr)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κα. Κορίνα Χαριτάκη (τηλ: 2461056654 email:
kcharitaki@uowm.gr)
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Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, κα. Ελένη Φωτιάδου (τηλ: 23850-55100, email:
efotiadou@uowm.gr)

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του επιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών Εκτελών χρέη

Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγητής
Μαρνέλλος Γεώργιος

Παραρτήματα:
1. Πίνακας Μαθημάτων για το Επιστημονικό Πεδίο Ρύπανση Περιβάλλοντος
(Παράρτημα Ι)
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων (Παράρτημα ΙΙ)
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Παραρτήματα
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Παράρτημα Ι : Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο

1. Πίνακας Μαθημάτων

Τμήμα Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο
Διδακτικέ

ς
Μονάδες

Πιστωτικέ
ς

Μονάδες
(ECTS)

Ώρες
Θεωρί

ας

Ώρες
Εργαστηρίο

υ
Κατηγορία
Μαθήματος

Επιστημονικό
Πεδίο

Σύνολο
Θέσεων

ανά
Τμήμα

Ε23
Προχωρημένα

Θέματα Ψηφιακής
Σχεδίασης

Χειμερινό - 5 2 2 Επιλογής

MK9 Ψηφιακή Σχεδίαση Εαρινό - 5 2 2 Υποχρεωτικό

Ε30 Σχεδίαση VLSI Εαρινό - 5 2 2 Επιλογής

Ηλεκτρονική (Α) 1

Ε5 Μικροτεχνολογία και
Νανοτεχνολογία Χειμερινό - 5 4 - Επιλογής

ΜΚ25 Ηλεκτρονική Ι Εαρινό - 5 3 2 Υποχρεωτικό

Ε47 Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά Εαρινό - 5 1 3 Επιλογής

Ηλεκτρονική (Β) 1

Ε45 Ψηφιακές
Επικοινωνίες Χειμερινό - 5 2 2 Επιλογής

ΜΚ36 Συστήματα
Επικοινωνιών ΙΙ Εαρινό - 5 2 2 Υποχρεωτικό

ΤΜΠΤ

Ε28 Σχεδίαση Δικτύων Εαρινό - 5 - 4 Επιλογής

Τηλεπικοινωνίες
(Ε) 1

ΤΜΠ ΜΠ705 Θαλάσσια Bιο-γεω-
χημεία Χειμερινό 2 5 4 Υποχρεωτικό Ωκεανογραφία 1
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ΜΠΧ11 Αρχές
Ωκεανογραφίας Χειμερινό 1,5 4 4 Επιλογής

ΜΠΕ14
Εισαγωγή στη

Δυναμική
Ωκεανογραφία

Εαρινό 1,5 4 4 Επιλογής

0307Ε Σχολική
Διαμεσολάβηση Χειμερινό 3 4 3 - Κατ’ επιλογή

υποχρεωτικό

0308Ε
Η ηθική της

επικοινωνίας στην
προσχολική αγωγή

Χειμερινό 3 4 3 - Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικόΠΤΝ

0309Ε Ο πειστικός λόγος
στην προσχολική

αγωγή
Εαρινό 3 4 3 - Κατ’ επιλογή

υποχρεωτικό

Φιλοσοφία και
Φιλοσοφικές

προϋποθέσεις της
αγωγής

1
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Παράρτημα ΙΙ : Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων

Τμήμα Κωδικός
Τίτλος

Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος

Τμήμα
Μηχανικών

Πληροφορικής
και

Τηλεπικοινωνιώ
ν

Ε23
Προχωρημένα

Θέματα Ψηφιακής
Σχεδίασης

Γλώσσες περιγραφής υλικού. Η γλώσσα VHDL, επίπεδα συμπεριφοράς και δομής. Σχεδίαση προχωρημένων
συνδυαστικών και ακολουθιακών ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση της γλώσσας VHDL. Σχεδίαση μνημών,
επεξεργαστών. Λογική και χρονική προσομοίωση. Σύνθεση. Προγραμματισμός επαναπρογραμματιζόμενου υλικού (FPGAs
- CPLDs). Χρήση έτοιμων πυρήνων (IP cores), συστήματα πάνω σε ένα chip (SoC). Προγραμματισμός ενσωματωμένων
πυρήνων. Γλώσσα περιγραφής υλικού SystemVerilog για σχεδιασμό SoC. Εργαστηριακές ασκήσεις σε VHDL,
προγραμματισμός και επικοινωνία με επαναπρογραμματιζόμενο hardware.
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MK9 Ψηφιακή Σχεδίαση

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και κατανόηση από τον φοιτητή των δομικών στοιχείων του υλικού (hardware) των
υπολογι στικών συστημάτων. Συγκεκριμένα, αρχίζοντας από τις βασικές έννοιες της δυαδικής λογικής και των λογικών
κυκλωμάτων ο φοιτητής γνωρίζει τις θεμελιώδεις δομικές μονάδες των ψηφιακών συ-
στημάτων. Μαθαίνει να αναλύει και να σχεδιάζει τόσο συνδυαστικά όσο και ακολουθιακά κυκλώματα Αναλυτικά το μάθημα
διαπραγματεύεται τα εξής:
•Δυαδικοί Αριθμοί
•Λογικές Πύλες και Πρότυπα Συμβολισμού
•Βασικές Έννοιες Λογικών Κυκλωμάτων
•Άλγεβρα Boole, Λογικές Συναρτήσεις και Μέθοδοι Απλοποίησης
•Πίνακες Αλήθειας, Ανάλυση και Σύνθεση Κυκλωμάτων
•Συνδυαστικά και Ακολουθιακά Κυκλώματα
•Δυαδικός Αθροιστής, Ημιαθροιστής, Πλήρης Αθροιστής, Παράλληλος Αθροιστής και Αφαιρέτης
•Συγκριτής, Αποκωδικοποιητές – Κωδικοποιητές
•Αποπλέκτες, Πολυπλέκτες
•Προγραμματιζόμενος Λογικός Πίνακας, Μνήμη Ανάγνωσης
•Δισταθή Παλμοκυκλώματα (ΔΠ), και επαναληπτικές συστοιχίες
•Ανάλυση και Σχεδίαση Ασύγχρονων Ακολουθιακών Κυκλωμάτων
•Ελαχιστοποίηση και Κωδικοποίηση Καταστάσεων, Πίνακες Διέγερσης ΔΠς
•Σχεδίαση Μετρητών, Καταχωρητών, Μετρητών, και ακολουθίες χρονισμού
•Εισαγωγή στην VHDL
•Ασκήσεις.
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Ε30 Σχεδίαση VLSI

Ιδιότητες των τρανζίστορ NMOS και PMOS, χρήση ως διακόπτες.

Φυσική σχεδίαση. Καθυστέρηση λογικών πυλών, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση. Κατανάλωση ισχύος, τεχνικές
ελαχιστοποίησης. Πύλες με τρανζίστορ περάσματος και δυναμικές πύλες. Ακολουθιακά κυκλώματα και χρονισμός
ψηφιακών κυκλωμάτων. Διαμοίραση ρολογιού. Σχεδίαση Μνημών. Κυκλώματα εισόδου/εξόδου και δίκτυο μεταφοράς
ισχύος ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Μεθοδολογίες αυτοματοποιημένης σχεδίασης. Εργαλεία σχεδιασμού. Σχεδίαση
κυκλωμάτων CMOS, στατικές και δυναμικές λογικές δομές CMOS, χωροθέτηση CMOS σε ολοκληρωμένο κύκλωμα (IC),
προσομοίωση και επιβεβαίωση ορθή λειτουργίας, τεχνικές σχεδίασης χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, μεθοδολογίες
σχεδιασμού VLSI. Εργαστηριακές Ασκήσεις σε μοντελοποίηση κυκλωμάτων, σε σχεδιασμό και προσομοίωση σε επίπεδο
τρανζίστορ.

Ε5
Μικροτεχνολογία

και
Νανοτεχνολογία

Εισαγωγή στη Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία.
•Ιστορική αναδρομή στις κλίμακες μίκρο και νάνο.
•Η ιδιαίτερη συμβουλή της νανο-κλίμακα στην εξέλιξη των επιστημών.
•Μηχανήματα, εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται στις Νανο-επιστήμες.
•Τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και διεργασίες σε καθαρά εργαστήρια υψηλής ποιότητας.
•Προηγμένες εφαρμογές Μικροτεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας (Βιολογία, Ιατρική, BioMEMS, Διάστημα, Περιβάλλον,
Επικοινωνίες, Ηλεκτρονική και Αισθητήρες, Ενέργεια και Υλικά).
•Παραδείγματα εφαρμογών Νανοηλεκτρονικής και αναφορά στις τελευταίες ερευνητικές εξελίξεις όπως τα οργανικά
ηλεκτρονικά, γραφένειο.
•Νομοθεσία στη Νανοτεχνολογία (Nanotoxicity/Public Policy).
•Αναφορά στις μελλοντικές εξελίξεις και εφαρμογές της Νανο-
τεχνολογίας.
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ΜΚ25 Ηλεκτρονική Ι

Εισαγωγή, Θεωρήματα Thevenin και Norton, Θεωρία Ημιαγωγών, Ενδογενείς και Εξωγενείς Ημιαγωγοί. Επαφή p-n.
Δίοδοι, Οι Τρεις Προσεγγίσεις, Πόλωση, Χαρακτηριστικές. Κυκλώματα Διόδων, Ειδικές Δίοδοι, Δίοδος Zener, Δίοδος
Schottky και Varactor. Διπολικά Τρανζίστορ, Γραμμή Φορτίου και Σημείο Λειτουργίας Q, Μοντέλα AC, Πρότυπα π και Τ.
Κυκλώματα Ενισχυτών, Ενισχυτές Τάσης (CE), Ενισχυτής Καταρράκτης μιας ή πολλών βαθμίδων, Ενισχυτές Ρεύματος
(CC), Τρανζίστορ Darlington, Ενισχυτές Darlington και Ενισχυτές Iσχύος. Εισαγωγή στους Διαφορικούς και Τελεστικούς
Ενισχυτές.

Ε47 Ψηφιακά
Ηλεκτρονικά

Γνωριμία με IC της σειράς TTL 7400. Σύντομη περιγραφή σε Πολυπλέκτες, Μανδαλωτές, Μνήμες και Μετρητές. Μελέτη
προδιαγραφών TTL και απαιτήσεις ισχύος. Μελέτη προδιαγραφών CMOS και απαιτήσεις ισχύος. Δισταθή (Flip-Flops).
Καταχωρητές μετατόπισης (Shift Registers). Σύνθετα κυκλώματα Κωδικοποιητών-Αποκωδικοποιητών. Μνήμες ανάγνωσης
ROM. Mνήμες τυχαίας προσπέλασης. Προγραμματιζόμενες παρατάξεις λογικής (PAL). Κώδικας διόρθωσης σφαλμάτων.

Ε45 Ψηφιακές
Επικοινωνίες

Φασματικά χαρακτηριστικά ψηφιακών κυματομορφών. Μορφοποίηση με φίλτρα Nyquist. Σηματοθορυβικοί λόγοι, ρυθμοί
λαθών και απόδοση εύρους ζώνης σε ψηφιακές επικοινωνίες QAM, PSK, FSK και MSK. Θεωρητικά όρια και πρακτικές
προσεγγίσεις στην απόδοση διαύλου. Ειδικά θέματα και παραδείγματα σύγχρονων συστημάτων ψηφιακής επικοινωνίας.
Διαμορφώσεις DMT και OFDM. Συστήματα μετάδοσης DSL και Ψηφιακής Τηλεόρασης DVB-T. Κωδικοποίηση πηγής.
Κωδικοποίηση διαύλου. Αποκωδικοποίηση. Ελάχιστη απόσταση γραμμικών κωδίκων. Κώδικες Hamming. Κυκλικοί
κώδικες. Κωδικοποίηση Reed-Solomon. Παράμετροι κωδίκων Reed-Solomon. Το εργαστήριο βασίζεται στη χρήση του
Matlab.
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ΜΚ36 Συστήματα
Επικοινωνιών ΙΙ

Παλμοαναλογική Διαμόρφωση. Θεώρημα Δειγματοληψίας. Δειγματοληψία Ζωνοπερατών Σημάτων. Πολυπλεξία TDM.
Διαμόρφωση Πλάτους Παλμών, Θέσης Παλμών. Ψηφιακή Διαμόρφωση Παλμών. Κώδικες Διαμόρφωσης, Σήματα
Διαμόρφωσης με Μνήμη. Παλμοκωδική διαμόρφωση. Συστήματα Διαμόρφωσης ASK, FSK, PSK, QPSK, MSΚ, DPSK.
Διάγραμμα Trellis. Ανιχνευτής Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ψηφιακή Μετάδοση σε Κανάλι με Προσθετικό Λευκό Θόρυβο
Gauss. Φαινόμενο Διασυμβολικής Παρεμβολής Θορύβου

Ε28 Σχεδίαση Δικτύων

Βασικός χειρισμός δικτυακού εξοπλισμού. Διαμόρφωση δικτυακού εξοπλισμού στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και στο
επίπεδο δικτύου. Στοιχεία μεταγωγής και δρομολόγησης. Διαμόρφωση και παραμετροποίηση μεταγωγού. Δημιουργία,
υποστήριξη και διαχείριση εικονικού τοπικού δικτύου. Πρωτόκολλα υποστήριξης τοπικών δικτύων μεταγωγής και
παραμετροποίησή τους. Διαμόρφωση και παραμετροποίηση δρομολογητή. Υλοποίηση τοπικών δικτύων δρομολόγησης.
Εφαρμογή και υποστήριξη πολλαπλών αλγορίθμων δρομολόγησης. Δημιουργία και υποστήριξη λιστών πρόσβασης,
Υποστήριξη ασύρματων διεπαφών. Δημιούργια συνδέσεων σημείου προς σημείου. Χειρισμός εντολών στο περιβάλλον
Cisco OS και στο περιβάλλον Router OS. Επίλυση προβλημάτων και εκσφαλμάτωση.

Τμήμα
Μηχανικών

Περιβάλλοντος

ΜΠ705 Θαλάσσια Bιο-γεω-
χημεία

Το μάθημα εξετάζει βασικές έννοιες παγκόσμιας βιογεωχημείας. Οι βιογεωχημικοί κύκλοι του άνθρακα, του αζώτου, του
θείου, του φωσφόρου και του οξυγόνου. Αναλύονται οι ‘δεξαμενές’ βιο-γεω-χημικών ουσιών.ο ρόλος της θάλασσας στην
απορρόφηση ή όχι του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα. Παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της  φυσικής
και βιολογικής αντλίας άνθρακα - αντλίες διαλυτότητας και η σημασία του για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.
Συζητείται η δυνατότητα γεωμηχανικών παρεμβάσεων για τον έλεγχο των φυσικών αντλιών.
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ΜΠΧ11 Αρχές
Ωκεανογραφίας

Το μάθημα ‘Αρχές Ωκεανογραφίας’ επικεντρώνεται στις βασικές έννοιες ανάλυσης των θαλάσσιων διεργασιών από την
σκοπιά της φυσικής κυρίως ωκεανογραφίας. Ξεκινούμε από μια επαναδιατύπωση των βασικών αρχών της Νευτώνειας
μηχανικής, όπως οι Νόμοι του Νεύτωνα και οι διατηρήσεις μάζας, ενέργειας και στροφορμής, για χρήση σε συνεχή μέσα
(και ιδιαίτερα ρευστά), εισάγοντας τις εξισώσεις Navier-Stokes και κάνοντας χρήση μαθηματικού υποβάθρου. Επιδιώκεται
η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιδιότητες, τα χαρακτηριστικά και τη μεταβλητότητα του φυσικού περιβάλλοντος μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται και συντηρείται το θαλάσσιο οικοσύστημα. Τα θέματα που εξετάζονται είναι: Ηλεκτρολυτική
δράση του θαλασσόνερου, η αρχή του Marcet και επιπτώσεις της, ορισμός της αλατότητας, καταστατική εξίσωση του
θαλασσόνερου, διατήρηση βασικών θερμοδυναμικών παραμέτρων στη θάλασσα (θερμοκρασίας και αλατότητας),
επιπτώσεις συμπίεσης, εισαγωγή δυναμικής θερμοκρασίας και πυκνότητας, τύποι και μάζες νερού, διαγράμματα T/S,
φαινόμενο καμπυλότητας (cabelling), διάδοση φωτός στη θάλασσα, διάδοση ήχου στη θάλασσα, κυματοδηγός SOFAR,
χωροχρονική κατανομής θερμοκρασίας και αλατότητας στον παγκόσμιο ωκεανό, θερμοκλινές και αλοκλινές, σχέση
επιφανειακών τιμών με ροές θερμότητας και μάζας, θερμόαλος ιμάντας μεταφοράς, ροές θερμότητας και τα
αποτελέσματα του πειράματος WOCE, θερμόαλη λειτουργία των ημίκλειστων λεκανών (με προσέγγιση τύπου LOICZ) -
χρόνοι ανανέωσης, θερμόαλη λειτουργία Μεσογείου και Μαύρης θάλασσας, αναφορά σε άλλες λεκάνες, βασικά στοιχεία
θαλάσσιας κυματικής – ταχύτητα διάδοσης μακρών κυμάτων, βασικά στοιχεία θαλάσσιας δυναμικής – η δύναμη Coriolis,
γεωστροφικά και ανεμογενή ρεύματα, παράκτια ανάβλυση, υποτροπική και υποπολική ωκεάνια κυκλοφορία, κυκλοφορία
στον Ισημερινό, μεταβλητότητα μεγάλης κλίμακας (Μουσώνες, ElNiño Southern Oscillation), αστρονομικές παλίρροιες,
όργανα και μεθοδολογίες μέτρησης φυσικών παραμέτρων, Lagrangian και Eulerian μέθοδοι.Δορυφορική Ωκεανογραφία.
Μελέτες περίπτωσης: πόντιση ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών καλωδίων
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ΜΠΕ14
Εισαγωγή στη

Δυναμική
Ωκεανογραφία

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη ρευστομηχανική γεωφυσικών ροών, με
εφαρμογή στην περιγραφή της δυναμικής βασικών ωκεάνιων ροών. Το μάθημα αποσκοπεί μεταξύ άλλων και στην
εξοικείωση των φοιτητών σε μεθόδους όπως ο διαχωρισμός κλιμάκων ώστε να αναγνωρίζονται οι κυρίαρχοι δυναμικοί
όροι σε κάθε φαινόμενο. Το μάθημα είναι δομημένο στους εξής τρεις κύκλους: Α΄ κύκλος: Βασικές αρχές υδροστατικής
(υδροστατική πίεση, αρχή του Αρχιμήδους, στατική μη συμπιεστών και συμπιεστών ρευστών, θαλάσσια στάθμη, μέση
θαλάσσια στάθμη, ελλειψοειδές μοντέλο προσέγγισης του σχήματος της Γης, γεωειδές, μέση στάθμη θάλασσας,
γεωδυναμικό και γεωδυναμικό ύψος), Β’ κύκλος: Αρχές διατήρησης στη μηχανική ρευστών (σύστημα αξόνων, ολική και
υλική παράγωγος ενός μεγέθους, αρχές διατήρησης μάζας, βαθμωτού μεγέθους, θερμικής ενέργειας, ορμής (αδρανειακά
και περιστρεφόμενα συστήματα αναφοράς), μηχανικής ενέργειας και στροφορμής) και Γ΄κύκλος: Εφαρμογές στην
Ωκεανογραφία (Μέθοδος διαχωρισμού κλιμάκων, Υδροστατική Ισορροπία, Μοριακή και τυρβώδης διάχυση της ορμής,
Τυρβώδης διάχυση βαθμωτών μεγεθών, ρεύματα απουσία κινητηρίων δυνάμεων, με τριβή και χωρίς τριβή, γεωστροφία,
ανεμογενείς γεωστροφικοί στρόβιλοι, διατήρηση του στροβιλισμού σε βαροτροπικές συνθήκες, παράκτια ανάβλυση,
εξισώσεις ρηχού νερού, ταλαντώσεις λεκανών, κύματα Kelvin).

Παιδαγωγικό
Τμήμα

Νηπιαγωγών
0307Ε Σχολική

Διαμεσολάβηση

Η σχολική διαμεσολάβηση προβάλλει ως μια ανάγκη της σύγχρονη εποχής και εντάσσεται σε μια εκπαίδευση, όπου
κυρίαρχο είναι το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα (cooperative school) και η φιλοσοφία του ουμανισμού που δίνει έμφαση
στην αξία του ανθρώπου και στην ολόπλευρη ανάπτυξή του. Ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων
έχει θέση στην προσχολική Αγωγή, καθώς η μικρή ηλικία είναι η πιο κατάλληλη, για να εθισθεί το παιδί σε σύννομες και
διαρθρωμένες διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Σκοπός του μαθήματος είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια της «σχολικής
διαμεσολάβησης», να αναλυθούν τα μοντέλα και οι βασικές αρχές της διαδικασίας αυτής, αλλά και να εκπαιδευτούν οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες σε τεχνικές επικοινωνίας, σημαντικές εν γένει για το εκπαιδευτικό τους έργο. Το μάθημα
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης για την αντιμετώπιση και μελλοντικών προβλημάτων εντός
σχολικής αίθουσας,   βελτιώνοντας τη σχολική καθημερινότητα.
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0308Ε
Η ηθική της

επικοινωνίας στην
προσχολική αγωγή

Η ηθική της επικοινωνίας είναι μια αναγκαιότητα και διαχρονική προσδοκία. Πρέπει να αρχίζει από την πιο μικρή ηλικία,
ώστε να εγγράφονται στη ψυχή του ανθρώπου τα στοιχεία του χαρακτήρα του και να αρχίζει η διαμόρφωση της ηθικής
του συνείδησης. Στην ηλικία αυτή δεν έχουν ακόμη υπεισέλθει εξωγενή στοιχεία που παρεμποδίζουν την παιδευτική
διαδικασία. Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει τη δυναμική της ηθικής στον λόγο, αναμορφώνοντας τη σημερινή
επικοινωνιακή αλληλόδραση με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, για να είναι εφικτή η συνεννόηση. Επικεντρώνεται στην
ηθική του διαλόγου, όπου οι συνομιλητές αναλαμβάνουν την ευθύνη των λεγομένων τους, χωρίς να ασκείται κανένας
εσωτερικός ή εξωτερικός καταναγκασμός, κατανοώντας απαραίτητες κοινωνικές αξίες. Τέλος το μάθημα αναδεικνύει πως
η βάση της ηθικής ενυπάρχει στη διϋποκειμενικότητα που χαρακτηρίζει τις επικοινωνιακές σχέσεις και κατ’ επέκταση στις
προϋποθέσεις που υλοποιούν έναν διάλογο. Με εργαλείο τον ηθικό λόγο οριοθετούνται επιχειρήματα πρακτικά,
μετουσιώνοντας ακόμη και τη σχολική τάξη σε «ιδανική επικοινωνιακή ομάδα».

0309Ε Ο πειστικός λόγος
στην προσχολική

αγωγή

Ο πειστικός λόγος ανάγεται στη σημερινή εκπαίδευση σε εργαλείο του «ερμηνευτικού» παιδαγωγού που μεταχειρίζεται
μια ακολουθία απρόβλεπτων (μη αναμενόμενων) ερωτήσεων με στόχο αρχικά να προκαλέσει το ενδιαφέρον των
διδασκομένων. Βασικό σημείο του μαθήματος είναι μέσω της σταδιακής και κυκλικής ενασχόλησης με δραστηριότητες
που προάγουν τη δυναμική του λόγου με έμφαση στην ανάπτυξη οπτικής επαφής με τους μαθητές, σε βασικούς κανόνες
ορθοφωνίας, στη αφηρημένη, συμβολική και αναλογική σκέψη να καλλιεργήσουν οι φοιτητές / τριες την αυτοπεποίθηση
στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσαρμογή λόγου και ύφους ανάλογα με το ακροατήριο, η γνωριμία με ρητορικά σχήματα
και σχήματα λόγου και η εξοικείωση με τη φύση του ρητορικού επιχειρήματος και τα είδη των συλλογισμών
συμπληρώνουν το περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος.
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