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ADMINISTRATION

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.:ΔΠΘ/ΔΔΚ/ΤΔΞ/53606/5839/1904
Ημερομηνία: 14-7-2017
ΠΡΟΣ:1)Τις Εφημερίδες
«ΧΡΟΝΟΣ» Κομοτηνή
2)Την «Δ.Ι.Τ.Σ.» Α.Ε.
Σταδίου 43 10559 ΑΘΗΝΑ
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΣΧΕΤ: Το αριθ. ΔΠΘ/ΤΚΔΠΕ/53604/1893/14.7.2017 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής
Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
πρόσληψη επιστημόνων με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη
διδακτικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, της
Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και παρακαλούμε για τη
δημοσίευσή της με γραμματοσειρά των επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 8,5 στιγμών
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας.
Παρακαλούμε επίσης τη «Δ.Ι.Τ.Σ.» Α.Ε. όπως δημοσιεύσει τη συνημμένη
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις εξής εφημερίδες:
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ», «ΕΣΤΙΑ», Αθηνών και
«ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Θεσσαλονίκης
Η πληρωμή θα βαρύνει το Δ.Π.Θράκης και θα πρέπει να μας στείλετε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
-όλα τα ΑΕΙ της χώρας
-Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης
Με εντολή του Πρύτανη
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού
Εσωτερική διανομή:
-Διεύθυνση Διοικητικού
-Διεύθυνση Οικον. Διαχείρισης

Πληροφορίες: Τμήμα Διοικητικού Ξάνθης
Π. Τσακλίδης
Δ/νση
: Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής
Τηλ.
: 2541079066
Fax
: 2541079065
E-mail
: ptsaklid@xan.duth.gr

Θεοδώρα Ισπικούδη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, στην αριθ. 37/31.05.2017 συνεδρίασή της, ύστερα από εκτίμηση των
διδακτικών αναγκών και των δύο εισαγωγικών κατευθύνσεων, αποφάσισε ομόφωνα, τη
δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με διδάσκοντες, που θα
προσληφθούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος
2017-2018, για τη διεξαγωγή διδακτικού επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα
καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης, με την προϋπόθεση ότι
θα εγκριθούν οι σχετικές δαπάνες από το αρμόδιο Υπουργείο ως εξής :
1. Δώδεκα (12) διδασκόντων, για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης στην Κοινωνική
Εργασία για την Εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και κατεύθυνση προχωρημένου
εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας (χειμερινό εξάμηνο).
2. Ενός (1) διδάσκοντα, για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 5ου εξαμήνου για
κατεύθυνση ΚΔΠ και για την κατεύθυνση ΠΕ 7ου εξαμήνου «Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής», τρεις
(3) ώρες.
3. Ενός (1) διδάσκοντα, για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 5ου εξαμήνου για την
κατεύθυνση ΠΕ «Νεότερη και σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία», τρεις (3) ώρες.
4. Δώδεκα (12) διδασκόντων, για την εποπτεία της πρακτικής άσκησης στην Κοινωνική
Εργασία για την Εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και κατεύθυνση προχωρημένου
εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας (εαρινό εξάμηνο).
5. Ενός (1) διδάσκοντα, για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 4ου εξαμήνου
«Συγκριτική Κοινωνική Πολιτική», τρεις (3) ώρες, κατεύθυνση ΚΔΠ.
6. Ενός (1) διδάσκοντα, για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 6ου εξαμήνου
«Κοινωνία Πολιτών και Κοινωνική Πολιτική», τρεις (3) ώρες, κατεύθυνση ΚΔΠ.
7. Ενός (1) διδάσκοντα, για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος 2ου εξαμήνου και για
τις δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα» τέσσερεις (4) ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην γραμματεία του Τμήματος
από 01/09/2017 έως 11/09/2017.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από:
α) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον
οι τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σε δύο (2) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου σε δύο (2)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
γ) Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε δύο (2)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
δ) Επιστημονικές εργασίες σε δύο (2) αντίτυπα τουλάχιστον και σε ηλεκτρονική μορφή.
Ειδικά για την πρόσληψη των διδασκόντων που θα ασχοληθούν με την εποπτεία πρακτικής
άσκησης στην Κοινωνική Εργασία οι προϋποθέσεις είναι:
- Διδακτορικός ή μεταπτυχιακός τίτλος Κοιν. Εργασίας ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο
Τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση κοινωνικού λειτουργού
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υπόψη
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και
η
εν
γένει
συμβολή
τους
στην
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και του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία
του
Τμήματος
στο
τηλέφωνο
2531039409
και
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
secr@socadm.duth.gr
Οι φάκελοι θα σταλούν στη διεύθυνση:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 1, ΠΡΟΚΑΤ Β ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69132
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Νικόλαος Πολύζος

