ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ
ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ KAI ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
(δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4610/2019 (Α’ 70)

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
Πρόζληυη Ακαδημαχκών Τποηρόθφν
για ηις ανάγκες ηοσ Προγράμμαηος ποσδών
ηοσ Σμήμαηος Γιοίκηζης Δπιτειρήζεφν (Πάηρα) ηοσ πρώην ΣΔΗ Γσηικής Δλλάδας
και ήδη Πανεπιζηημίοσ Παηρών
Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηεο ρνιήο
Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ,
ζηελ ππ’ αξηζκ. 10/24-10-2019 ζπλεδξίαζή ηεο απνθάζηζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011 (Α’ 195), όπσο ηζρύνπλ, ηελ πξόζιεςε
Αθαδεκατθνύ Τπνηξόθνπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ
γηα ην εαξηλό εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνύ Έηνπο 2019-2020, γηα ηελ θάιπςε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ ηεο αθαδεκατθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ
ηνπ Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ (Πάηξα) ηνπ πξώελ ΣΔΙ Γπηηθήο Διιάδαο,
πνπ ζπλερίδεηαη κεηαβαηηθά κε απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 4610/2019 (Α’ 70) θαη εηδηθόηεξα ησλ παξαθάησ
καζεκάησλ:
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Εργαςτήριο

Δ’

ΑΓΑ: 674Ξ469Β7Θ-Σ0Ψ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο
Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο αίηεζε θαη λα δειώζνπλ ην κάζεκα ή
γλσζηηθό αληηθείκελν, γηα ην νπνίν ηζρύεη ε αίηεζή ηνπο.
Η αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από:
1. Δπθξηλή θσηναληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ θαη πηζηνπνηεηηθώλ ηζνηηκίαο από ην
ΓΟΑΣΑΠ, εθόζνλ νη ηίηινη ζπνπδώλ απνθηήζεθαλ ζην εμσηεξηθό. Σίηινη,
πηζηνπνηεηηθά θαη βεβαηώζεηο ηεο αιινδαπήο πξέπεη λα είλαη επίζεκα κεηαθξαζκέλνη
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ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Η επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο γίλεηαη από αξκόδηα θαηά λόκν
αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ή ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο μέλεο ρώξαο
ζηελ Διιάδα ή από δηθεγόξν ζύκθσλα κε ηα δηαιακβαλόκελα ζην άξζξν 36
Ν.4194/2013.
2. Βηνγξαθηθό εκείσκα θαη ππόκλεκα ησλ εξγαζηώλ ζε έλα (1) αληίηππν, ζε
έληππε κνξθή θαη ηξία (3) αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD, πξνηηκώκελε κνξθή
αξρείνπ PDF).
3. Δπηζηεκνληθέο εξγαζίεο ζε ηξία (3) αληίηππα, ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD,
πξνηηκώκελε κνξθή αξρείνπ PDF).
4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα, ζπλαθή κε ην
γλσζηηθό αληηθείκελν ή βεβαίσζε ππνςεθίνπ δηδάθηνξα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη
ην ζπλαθέο ζέκα ηεο δηαηξηβήο ή ηεθκεξίσζε ηεο ζπλαθνύο εμαηξεηηθήο ηερληθήο
εκπεηξίαο.
5. Άιια απνδεηθηηθά έγγξαθα (π.ρ. βεβαηώζεηο, πηζηνπνηεηηθά, ζπκβάζεηο, θ.ιπ)
πνπ ζηνηρεηνζεηνύλ δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ζπλάθεηα κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν.
6. Φσηναληίγξαθν θαη ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ειιείςεη
ηαπηόηεηαο, θσηναληίγξαθν ησλ θξίζηκσλ ζειίδσλ ηνπ δηαβαηεξίνπ, όπνπ
αλαθέξνληαη ν αξηζκόο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ηνπ θαηόρνπ.
7. Γλσκάηεπζε (α) Παζνιόγνπ ή Γεληθνύ Ιαηξνύ θαη (β) Φπρηάηξνπ είηε
δεκόζηνπ είηε ηδησηώλ, πνπ λα πηζηνπνηνύλ ηελ πγεία ηνπ ππνςεθίνπ, πξνθείκελνπ
λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο αληίζηνηρεο ζέζεο, μόνο από ηοσς επιλεγένηες.
8 . πκπιεξσκέλν ην ζπλεκκέλν ΔΝΣΤΠΟ ΣΟΙΥΔΙΧΝ ΠΡΟΛΗΦΘΔΝΣΟΑΝΑΓΓΔΛΙΑ ΠΡΟΛΗΦΗ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΔΡΓΑΝΗ» μόνο από ηοσς
επιλεγένηες.
9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, κε ηελ νπνία νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη
έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από
απηέο θαηά ην ρξόλν ππνβνιήο ηεο ππνςεθηόηεηά ηνπο. Σν θώιπκα ηεο κε
εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο- κέιε ηεο
Δπξσπατθή Έλσζεο, όπνπ δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ.
10. Οη ππνςήθηνη πνιίηεο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείινπλ λα
ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ θαη Πηπρίν ή Μεηαπηπρηαθό Σίηιν
πνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Ι. ή Απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή Δμαηάμηνπ
Γπκλαζίνπ ή Πηζηνπνηεηηθό Διιελνκάζεηαο Γ΄ επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο
Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο
Διιεληθήο γιώζζαο.
Δπηπιένλ δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Α. Σν πηζηνπνηεηηθό ηνπ αξκόδηνπ Γεκάξρνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ν
ηξόπνο θαη ν ρξόλνο απνθηήζεσο ηεο Διιεληθήο Ιζαγέλεηαο, ζα αλαδεηεζεί
απηεπαγγέιησο από ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο Πξάμεο
Πξόζιεςεο. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
ππνβάιιεηαη αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ Κξάηνπο, ηελ
ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο κε εκεξνκελία θαηάζεζεο κέρξη ηελ
εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο, θαη
Β. Σν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ Γηθαζηηθήο Υξήζεο θαη ην Πηζηνπνηεηηθό
Σύπνπ Α΄ ηνπ αξκόδηνπ ηξαηνινγηθνύ Γξαθείνπ, ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο
από ηελ Τπεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Πξάμεο Πξόζιεςεο.
Οι διδάζκονηερ πος θα επιλεγούν, εθόζον καηέσοςν και άλλη θέζη ζηο Δημόζιο, ζε
ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ζηον εςπύηεπο Δημόζιο Τομέα, θα ππέπει να εξαζθαλίζοςν από ηην
Υπηπεζία ηοςρ ζσεηική άδεια αποςζίαρ για ηην παποσή ηος παπαπάνυ έπγος και να
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πποζκομίζοςν ζηην Γπαμμαηεία ηος ανηίζηοισος Τμήμαηορ άδεια άζκηζηρ
ιδιυηικού έπγος με αμοιβή, υρ απαπαίηηηο δικαιολογηηικό για ηην ππόζλητή ηοςρ.
Οι έσονηερ ηην ιδιόηηηα ηος Δημοζίος Υπαλλήλος, δύνανηαι, ανηί ηος
Πιζηοποιηηικού Υγείαρ και Φςζικήρ Καηαλληλόηηηαρ, καθώρ και ηος ανηιγπάθος
Ποινικού Μηηπώος δικαζηικήρ σπήζηρ να ςποβάλοςν ςπεύθςνη δήλυζη ζηην
οποία θα αναθέποςν: ι) ηην οπγανική θέζη ζηην οποία έσοςν διοπιζθεί και ιι) όηι
δεν μεζολάβηζε από ηον διοπιζμό ηοςρ, γεγονόρ πος θα αποηελούζε νόμιμο
κώλςμα για ηην ππόζλητή ηοςρ.
Οη αηηήζεηο κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απόδεημε ησλ ηππηθώλ θαη
νπζηαζηηθώλ πξνζόλησλ ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, έσο ηελ Σξίηε, 20/11/2019
θαη ώξα 15:00
Γηεύζπλζε: Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Κνπθνύιη Πάηξαο ΣΚ: 263 34
Πιεξνθνξίεο: Γξακκαηεία Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο
ηειέθσλα: 2610369210,2610369181
Ιζηόηνπνο: dept.upatras.gr
Email: deptsecr@upatras.gr

Πάηρα, 1-11-2019
Ζ ΠΡΤΣΑΝΗ

ΒΔΝΔΣΑΝΑ Δ. ΚΤΡΗΑΕΟΠΟΤΛΟΤ
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