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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά
από απόφαση της υπ’ αριθ: 35ης/13-12-2016 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της
ΣΕΦΑΑ, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34
του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι μπορούν να
προσλαμβάνονται Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου ή/και διδακτορικού διπλώματος, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας
για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή
κλινικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.
Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση.
Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης
δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να
είναι πλήρης ή μερική.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, Τμήματος Επιστήμης Φυσικής αγωγής και Αθλητισμού
(ΤΕΦΑΑ).
3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφή με το γνωστικό
αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα.
4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).
5. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν.
4009/2011).
6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή σε άλλα ΑΕΙ και
ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει,
θα συνεκτιμηθεί θετικά.
7. Βιογραφικό σημείωμα
8. Φ/Α Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986
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Β. ΑΙΤΗΣΗ.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού από την 10-1-2017 μέχρι και την 25-1-2017, τα εξής:
1. την Αίτηση, (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο, στη οποία θα αναφέρουν
το μάθημα ή τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να διδάξουν),
2. την Υπεύθυνη Δήλωση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό έντυπο) και
3. τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν είναι
απαραίτητο να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα
ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, όμως πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι
τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του
οικείου οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και
αντίστοιχοι προς τίτλους που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.
Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο
και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού
έργου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε
υποβληθέντα δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων
υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.
Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος, όπως
αυτές θα διαμορφωθούν στο Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17 και τις
διαθέσιμες πιστώσεις.
Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη απασχόληση
και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.
Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.
Η Παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(www.uth.gr) και στην Ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ (www.pe.uth.gr).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος
(κα Αικατερίνη Θωμά τηλ επικοινωνίας: 24310 47071) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από
9:00 έως 15:00.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος,
είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Γραμματεία ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΠΘ
Καρυές Τρικάλων
ΤΚ 42100
Τηλ 24310 47000
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Πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διδασκαλία των μαθημάτων εαρινού
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 ως εξής:
Α/Α

(Περιγραφή τυπικών προσόντων)

Μαθήματα
Εαρινού εξαμήνου

Κωδικός
μαθήματος

1.

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα,
διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/
ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσεις

Τεχνικές Ασκήσεων
Ανάπτυξης της Δύναμης

2

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα,
διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/
ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσεις

Ανάπτυξη Κινητικότητας και ΜΚ 1012
Ταχύτητας

3

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα,
διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/
ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσεις

Κλινική Εργοφυσιολογία

4.

Πτυχίο ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Τίτλος
Σπουδών ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα,
διδακτική εμπειρία σε Πανεπιστήμιο/
ερευνητική εμπειρία /δημοσιεύσεις

Μάρκετινγκ Αθλητισμού και ΜΚ 1111
Αναψυχής

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Κουτεντάκης Ιωάννης*
Καθηγητής
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

ΜΚ 0917

ΜΚ 1119
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Αίτηση υποψηφιότητας προς ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΠΘ
ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την κατάρτιση σύμβασης για πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους (2016-2017)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος)
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ
Α.Δ.Τ.
ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Α.Φ.Μ.
Δ.Ο.Υ.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ
Α.Μ.Κ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός - Αριθμός )
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΟ
Ε-mail
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ΜΑΘΗΜΑ

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση και συνημμένα υποβάλλω
βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο Πτυχίου, Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών ή/και
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά
την κρίση των υποψήφιων.

Ο / Η αιτών/ούσα

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΦΑΑ-ΣΕΦΑΑ, ΠΘ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

(Εmail):

(3

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχομαι όλους
ανεπιφύλακτα,
β) Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
Ημερομηνία:
20
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσης
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