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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Απόφαση 1/08.09.2020
Της 119ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 08-09-2020
Την 8η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α.
Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 119η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
13396/04.09.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.
Παρόντες:
1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος.
2. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
4. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
5. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
6. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
7. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
8. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
9. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος
(μέσω τηλεδιάσκεψης).
10. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης).
11. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
12. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
13. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
14. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
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15. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
16. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης
Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
Απόντες:
1. Θωμάκος Δημήτριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό
μέλος.
2. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, τακτικό μέλος.
4. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό
μέλος.
5. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος.
6. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος.
7. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, τακτικό μέλος.
8. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό
μέλος.
9. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και
Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος.
Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό
μέλος κ. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.
Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ.
Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 1: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης
Πολιτισμικών Αγαθών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»
(Κ.Α. 80509) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063844 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
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H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα
μέλη για το υπ΄ αριθμ. 525/02.09.2020 έγγραφο της Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Ιωάννας Σπηλιοπούλου (αρ. εισ. πρωτ.
ΕΛΚΕ 13324/03.09.2020).
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΗΧ469Β7Δ-Δ7Λ)
2) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 1ης/02.09.2020 Τακτικής Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (θέμα 2),
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80509) με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063844 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας
απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.
Αναλυτικά, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης παρουσιάζεται παρακάτω:

α/α

1

Επιστημονικό
Μαθήματα
Πεδίο

Βυζαντινή
Ιστορία

Ειδικά Θέματα
Σιγιλλογραφίας:
Εισαγωγή στους
Κοινωνικούς,
Πολιτικούς και
Εκκλησιαστικούς
Θεσμούς του
Βυζαντίου

Διδάκτορας στον
οποίο ανατίθεται
(Αρ. Πρωτ.)

11195/20.07.2020

Μόρια

2

Παιδαγωγική

10669/13.07.2020

Μόρια

11553/23.07.2020

73,00

11003/16.07.2020

58,60

11353/21.07.2020

82,30

11103/17.07.2020

76,80

81,20

Εισαγωγή στη
Νομισματική Ιστορία:
Αρχαιότητα,
Ρωμαιοκρατία,
Μεσαίωνας

Γενική Παιδαγωγική Θεωρίες Μάθησης

Επιλαχόντες

87,50
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Εκπαιδευτική
Ψυχολογία με
έμφαση στην
Ψυχολογία του
Εφήβου

Διαπολιτισμική
Εκπαίδευση

11668/24.07.2020

74,30

11457/21.07.2020

66,00

11212/20.07.2020

65,00

11452/22.07.2020

56,70

11104/22.07.2020

56,20

11201/20.07.2020

55,40

11359/21.07.2020

43,00

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας κατάθεση
στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00
(Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ.
Σημειώνεται ότι:
(α) Αν στη περίοδο των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες
ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης
καθίσταται οριστικός με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
(β) Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω επιτυχόντων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων
υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης του
Παραρτήματος.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τρίπολη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 10098/01-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021» με Κ.Α. 80509(MIS5063844)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
MΑΘΗΜΑΤΑ
12K9_16: Ειδικά Θέματα Σιγιλλογραφίας: Εισαγωγή στους κοινωνικούς, πολιτικούς και
εκκλησιαστικούς θεσμούς του Βυζαντίου (Γ΄ εξάμηνο)
12EI-5_14=12EA- 2_14 Εισαγωγή στη Νομισματική Ιστορία : Αρχαιότητα, Ρωμαιοκρατία,
Μεσαίωνας (Ε΄ και Ζ΄ εξαμήνου)

Υπέβαλαν υποψηφιότητα (με αλφαβητική σειρά) οι εξής:
1) Αρ. Πρωτ.: 11003/16-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, 2014: Η γεωπολιτική οργάνωση της αρχαίας Εύβοιας
(1050-27 π.Χ.). Μη δημοσιευμένη.
2) Αρ. Πρωτ.: 11553/23-07-2020
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2017: Η εικονογραφία των
χάλκινων νομισμάτων του 4ου και 5ου αι. μ.Χ. Συμβολή στην πρωτοβυζαντινή νομισματική
εικονογραφία. Μη δημοσιευμένη.
3) Αρ. Πρωτ.: 11195/20-07-2020
Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2014: Νομισματική κυκλοφορία
και χρηματική οικονομία στη μεσαιωνική Χαλκιδική, 10oς-14ος αι. Υπό δημοσίευση(2020).

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
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1. Αρ. Πρωτ.: 11003/16-07-2020
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
8,6

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

5

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

2

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

3

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

5

Σύνολο Αξιολόγησης

58,6

Σημείωση 1:
Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση

Όπου: ΒΤΣ: ο βαθμόςτου βασικού τίτλου σπουδών, ΒΜΤΣ: ο βαθμόςτουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, n: ο
αριθμόςτωνσυναφώνΜεταπτυχιακώνΔιπλωμάτωνΕιδίκευσης. Για παράδειγμα, αν ΒΤΣ=6, ΒΜΤΣ1=7 και ΒΜΤΣ2=9, τότε n=2 και η
(1) γίνεται:

Σημείωση 2:
Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες
6-10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες
11-15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες
>15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
Λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2.
Σημείωση 3:
Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα
αντιστοιχεί προς 2 μονάδες (ανά έτος) για τα πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος
απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά.

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

2. Αρ. Πρωτ.: 11553/23-07-2020
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

8

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

18

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)
Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

10

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

9

Σύνολο Αξιολόγησης

73

Σημείωση 1:
Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση

Όπου: ΒΤΣ: ο βαθμόςτου βασικού τίτλου σπουδών, ΒΜΤΣ: ο βαθμόςτουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, n: ο
αριθμόςτωνσυναφώνΜεταπτυχιακώνΔιπλωμάτωνΕιδίκευσης. Για παράδειγμα, αν ΒΤΣ=6, ΒΜΤΣ1=7 και ΒΜΤΣ2=9, τότε n=2 και η
(1) γίνεται:

Σημείωση 2:
Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες
6-10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες
11-15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες
>15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
Λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2.
Σημείωση 3:
Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα
αντιστοιχεί προς 2 μονάδες (ανά έτος) για τα πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος
απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά.

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

3. Αρ. Πρωτ.: 11195/20-07-2020
Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
8,2

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)
Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

10

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

10

Σύνολο Αξιολόγησης

81,2

Σημείωση 1:
Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση

Όπου: ΒΤΣ: ο βαθμόςτου βασικού τίτλου σπουδών, ΒΜΤΣ: ο βαθμόςτουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, n: ο
αριθμόςτωνσυναφώνΜεταπτυχιακώνΔιπλωμάτωνΕιδίκευσης. Για παράδειγμα, αν ΒΤΣ=6, ΒΜΤΣ1=7 και ΒΜΤΣ2=9, τότε n=2 και η
(1) γίνεται:

Σημείωση 2:
Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες
6-10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες
11-15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες
>15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
Λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2.
Σημείωση 3:
Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα
αντιστοιχεί προς 2 μονάδες (ανά έτος) για τα πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος
απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά.

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

Κατά συνέπεια για τη διδασκαλία των προαναφερόμενων μαθημάτων προκρίνεται ο 11195/20-072020(81,2μονάδες βαθμολόγησης) και ακολουθούν οι11553/23-07-2020 (73 μονάδες) και11003/1607-2020(58,6μονάδες) .
Η επιτροπή αξιολόγησης
Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων

Μαρία Ξανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Μαρία Κουρή, Λέκτωρ Πολιτισμικής Διαχείρισης

Καλαμάτα, 20Αυγούστου 2020

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. 10098/01-07-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021» με Κ.Α. 80509(MIS5063844)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
MΑΘΗΜΑΤΑ
12ΕΠΙ-52_19=12ΕΠΑ-52_19: Γενική Παιδαγωγική – Θεωρίες Μάθησης
12ΕΠΙ-53_19=12ΕΠΑ-53_19: Εκπαιδευτική Ψυχολογία με Έμφαση στην Ψυχολογία του Εφήβου
12ΕΠΙ-54_19=12ΕΠΑ-54_19: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Υπέβαλαν υποψηφιότητα (με αλφαβητική σειρά) οι εξής:
1) Αρ. Πρωτ.: 10669/13-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010:Η αξιοποίηση του πολιτισμού κεφαλαίου μαθητών με
γλωσσικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.Μη δημοσιευμένη.
2) Αρ. Πρωτ.: 11104/22-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, 2020:Κριτική Θεωρία και Διαπολιτισμικότητα. Κριτική
θεώρηση και επιστημολογική οριοθέτηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Μη δημοσιευμένη.
3) Αρ. Πρωτ.:11457/21-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010:Η έννοια της Παιδείας κατά τα Πολιτικά του
Αριστοτέλη. Μη δημοσιευμένη.
4) Αρ. Πρωτ.:11452/22-07-2020
Διδάκτωρ Πάντειου Πανεπιστημίου, 2020:Η διδακτική της ιστορίας μέσω της δραματικής
τέχνηςστη διαπολιτισμική εκπαίδευση των μαθητών της Δ΄ δημοτικού. Μη δημοσιευμένη.
5) Αρ. Πρωτ.:11359/21-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 2019:Η ψυχολογία της εγκατάλειψης στην
επιστολογραφία του Οβιδίου. Η διαχρονική εφαρμογή των Ενεργών Μοντέλων Δεσμού των
ενηλίκων.Μη δημοσιευμένη.
6) Αρ. Πρωτ.: 11668/24-07-2020
Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΑιγαίου, 2011:Διαθεματική διδασκαλία καιπολυπολιτισμικά
προγράμματα στο ελληνικό σχολείο.Μη δημοσιευμένη.
7) Αρ. Πρωτ.: 11212/20-07-2020
Διδάκτωρ ΠανεπιστημίουΙωαννίνων, 2014: Η εκπαιδευτική πολιτική για τα Ολιγοθέσια
Δημοτικά Σχολεία και η επίδρασή της στη λειτουργία τους σύμφωνα με τις απόψεις των

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

δασκάλων (1976 – σήμερα). Η περίπτωση της εκπαιδευτικής περιφέρειας Πελοποννήσου.Μη
δημοσιευμένη.
8) Αρ. Πρωτ.: 11353/21-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, 2018: Η γέννηση και η εξέλιξη της αριστερής παιδαγωγικής
σκέψης στην Ελλάδα από το Μεσοπόλεμο ως το τέλος του Εμφυλίου. Από το αστικό σχολείο
εργασίας στον πολυτεχνισμό.Υπό έκδοση.
9) Αρ. Πρωτ.: 11103/17-07-2020
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, 2020:Η εμπλοκή των αλλοδαπών μαθητών με αναπηρίες
σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού: Διερεύνηση του παράγοντα της «ετερότητας» ως αιτίου
εκδήλωσης του φαινομένου.Μη δημοσιευμένη.
10) Αρ. Πρωτ.: 11201/20-07-2020
Διδάκτωρ πανεπιστημίουAston University, Birmingham (Ηνωμένο Βασίλειο),
2016:Thelinguisticimpactofmigration: thecaseofAlbanianimmigrantchildreninGreece/Ο
γλωσσολογικός αντίκτυπος της μετανάστευσης: Η περίπτωση των Αλβανών παιδιών
μεταναστών στην Ελλάδα.Μη δημοσιευμένη.

Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

1) Αρ. Πρωτ.: 10669/13-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
8,5

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

9

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

6

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

9

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

10

Σύνολο Αξιολόγησης

87,5

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

2) Αρ. Πρωτ.: 11104/22-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

8,2

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

6

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

7

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

7

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

8

Σύνολο Αξιολόγησης

56,2

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

3) Αρ. Πρωτ.:11457/21-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

-

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)
Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

9

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

7

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

7

Σύνολο Αξιολόγησης

66

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

4) Αρ. Πρωτ.:11452/22-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
7,7

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

6

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

6

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

9

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

10

Σύνολο Αξιολόγησης

56,7

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

5) Αρ. Πρωτ.:11359/21-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

-

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

6

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

6

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

6

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

7

Σύνολο Αξιολόγησης

43

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

6) Αρ. Πρωτ.: 11668/24-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

8,3

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)
Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

8

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

8

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

5

Σύνολο Αξιολόγησης

74,3

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

1)
7) Αρ. Πρωτ.: 11212/20-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

8

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

9

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

18

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

7

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

9

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

7

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

7

Σύνολο Αξιολόγησης

65

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

8) Αρ. Πρωτ.: 11353/21-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
8,2

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

9

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

1,1

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

10

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

10

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

9

Σύνολο Αξιολόγησης

82,3

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

9) Αρ. Πρωτ.: 11103/17-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

9,8

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

25

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

10

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)
Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

9

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

7

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

6

Σύνολο Αξιολόγησης

76,8

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

10) Αρ. Πρωτ.: 11201/20-07-2020

Κριτήρια Αξιολόγησης
Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2010

Μονάδες
Βαθμολόγησης
ΝΑΙ

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωσηκατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται
στα ακόλουθα:
α) Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ.
Σημείωση 1)

Σύνολο από 2,5 έως
70 επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
7,4

β) Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

8

γ) Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων,
ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)

6

δ) Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης

7

ε) Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3)

-

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 30,
επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

α) Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

9

β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

9

γ) Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

9

Σύνολο Αξιολόγησης

55,4

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

Σημείωση 1:
Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση

Όπου: ΒΤΣ: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, ΒΜΤΣ: ο βαθμόςτουμεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, n: ο
αριθμόςτωνσυναφώνΜεταπτυχιακώνΔιπλωμάτωνΕιδίκευσης. Για παράδειγμα, αν ΒΤΣ=6, ΒΜΤΣ1=7 και ΒΜΤΣ2=9, τότε n=2 και η
(1) γίνεται:

Σημείωση 2:
Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες
6-10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες
11-15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες
>15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας
(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
Λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2.
Σημείωση 3:
Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα
αντιστοιχεί προς 2 μονάδες (ανά έτος) για τα πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος
απασχόλησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά.

ΑΔΑ: ΩΓΣΘ469Β7Δ-7ΡΣ

Κατά συνέπεια για τη διδασκαλία των προαναφερόμενων μαθημάτων προκρίνεται ο υποψήφιος
10669/13-07-2020(87,5μονάδες βαθμολόγησης) και ακολουθούν οι Δρ. 11353/21-07-2020(82,3
μονάδες βαθμολόγησης), 11103/17-07-2020(76,8 μονάδες βαθμολόγησης), 11668/24-07-2020(74,3
μονάδες βαθμολόγησης), 11457/21-07-2020(66 μονάδες βαθμολόγησης), 11212/20-07-2020(65
μονάδες βαθμολόγησης), Δρ. 11452/22-07-2020(56,7 μονάδες βαθμολόγησης), 11104/22-072020(56,2 μονάδες βαθμολόγησης), 11201/20-07-2020(55,4 μονάδες βαθμολόγησης) και 11359/2107-2020(43 μονάδες βαθμολόγησης).
Η επιτροπή αξιολόγησης
Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων

Μαρία Ξανθοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Μαρία Κουρή, Λέκτωρ Πολιτισμικής Διαχείρισης

Καλαμάτα, 20Αυγούστου 2020

