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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, (http://dms.aegean.gr/) πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη
εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, στα γνωστικά αντικείμενα:

 «Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας»
 «Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, εξειδικευμένης ερευνητικής ή
επαγγελματικής εμπειρίας και /ή κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να καταθέσουν
εντύπως ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά (TMS_Gramm@aegean.gr), το αργότερο μέχρι και
τις 10.07.2020, στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85132
Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος

της αλλοδαπής και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον οι τίτλοι
σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό

5. Πιστοποιητικό ή τίτλο σπουδών ή αποδεικτικό άριστης γνώσης ή εφόσον δεν
υπάρχει πολύ καλής γνώσης διδασκαλίας της αντίστοιχης Ξένης Γλώσσας, όπως
ισχύει στο «Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξη Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ
20.12.2019)»

6. Διδακτορική Διατριβή (εφόσον υπάρχει)
7. Υπόμνημα επιστημονικών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή (εφόσον υπάρχουν)
8. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω

δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. 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 η άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων
που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α, της παρ. 2 του
άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο β) τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων
φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Η Πρόεδρος του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο

βρίσκεται στα αρχεία του Τμήματος)
Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή
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