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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα 

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 για το εαρινό εξάμηνο 

ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 

 

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στη συνεδρίασή της στις 15-12-

2021 και έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Π.Δ. 407/1980  

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 16 του Ν. 4009/2011  

3. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρ. 28 του Ν. 4386/2016  

4. Το  με αριθμ. πρωτ. Φ11/136247/Ζ2/25-10-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων “Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδασκόντων του 

Π.Δ.407/1980 στα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022”  

5. Την από 5-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών 

 

Αποφασίζει 

τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μίας (1) θέσης έκτακτου 

διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό 

εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό 

αντικείμενο: «Ψηφιακές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες» υπό την επιφύλαξη της έγκρισης 

της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ. 

 

Απαραίτητα προσόντα  

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής 

2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης 

3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 

4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή  
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Το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης «Ψηφιακές ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες» εστιάζει στη συνάντηση των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με την 

Πληροφορική, τη Μηχανική Μάθηση, τη Θεωρία Δικτύων και τα μεγάλα σώματα δεδομένων (Big 

Data) και μελετά τη στροφή της κοινωνίας προς την ψηφιακή διάσταση. Ζητήματα ψηφιακής 

πολιτικής, τεχνητής νοημοσύνης, διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν θέματα 

μελέτης στο πλαίσιο του αντικειμένου. Οι γνωστικές περιοχές που ενδιαφέρεται να καλυφθούν 

περιλαμβάνουν τις μεθόδους, τα εργαλεία και τις χρησιμοποιούμενες στο πεδίο ερευνητικές 

πρακτικές. Σε αυτές τις γνωστικές περιοχές περιλαμβάνονται, επίσης, τα αντικείμενα διεπιστημονικού 

χαρακτήρα προς τα οποία κατευθύνονται οι ψηφιακές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, με 

έμφαση σε ζητήματα αναζήτησης και πρόσκτησης δεδομένων, δημιουργίας ψηφιακών συλλογών, 

κωδικοποίησης κειμένων, χαρτογράφησης δεδομένων. 

 

Η προκηρυσσόμενη θέση περιλαμβάνει τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1. Εισαγωγή στις Ψηφιακές ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες [Κωδικός Μαθήματος 

110546], μάθημα υποχρεωτικής επιλογής, Β΄ και Δ’ εξαμήνου, ECTS 6, 3ωρη διδασκαλία 

εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και η διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022)  

Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στο γνωστικό πεδίο, εξοικείωση και ανάλυση βασικών εννοιών και 

θεωριών που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου. Σύζευξη 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Εστίαση στο περιεχόμενο 

αυτής της σύζευξης όσον αφορά την Ιστορία και την Πολιτική Επιστήμη. Κριτικές προσεγγίσεις. 

Εστίαση στα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών επιστημών. Aνάδειξη της σημασίας τους για τις 

ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Προκλήσεις και προοπτικές για τις ανθρωπιστικές και 

τις κοινωνικές επιστήμες.  

 

2. Ψηφιακές Μέθοδοι: Κατευθύνσεις και Εργαλεία [Κωδικός Μαθήματος 110547], μάθημα 

ελεύθερης επιλογής, ΣΤ΄ και Η’ εξαμήνου, ECTS 6, 3ωρη διδασκαλία εβδομαδιαίως (θα καλυφθεί και 

η διεξαγωγή των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2022) 

 

Περιεχόμενο μαθήματος: Εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις ψηφιακές μεθόδους και τη χρήση 

τους στις ανθρωπιστικές και τις κοινωνικές επιστήμες. Μελέτη και χρήση ψηφιακών εργαλείων στις 

μαθήσεις και την έρευνα στην γνωστική πλαισίωση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας. 

Ανάπτυξη διεπιστημονικών προσεγγίσεων με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Ο ρόλος των ψηφιακών 

εργαλείων και της ψηφιακής κουλτούρας στην έρευνα της Πολιτικής Επιστήμης και της Ιστορίας. 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν από 19 Ιανουαρίου 2022 έως και 02 Φεβρουαρίου 

2022 είτε με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου ή με ταχυμεταφορά (courier) στη Γραμματεία του 

Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου – Κτίριο Κεντρικής 

Διοίκησης – 1ος όροφος και ώρες 09:00 - 15:00 :  

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά  

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση)  

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας  

3. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών  

4. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος  

5. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων (σε τρία ηλεκτρονικά αντίγραφα – cd) 
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Ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής 

κατατίθεται η αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ).  

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ. 

 

Ο Αναπλ. Πρόεδρος του Τμήματος 

υπογραφή* 

Αναπλ. Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου 

 

 

 

 

 

* η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος 
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