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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014-2015

Καρδίτςα, 21-10-2014
Αρ.Πρωτ.: 1926

Σο Σμιμα ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ, μετά από απόφαςθ τθσ από 24/8-10-2014 ςυνεδρίαςθσ τθσ υνζλευςθσ,
προκθρφςςει Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ
Πανεπιςτθμιακϊν Τποτρόφων με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου
χρόνου. φμφωνα με το άρκρο 29 του Ν.4009/2011, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με τθν
παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ιςχφει ςιμερα, ωσ πανεπιςτθμιακοί
υπότροφοι μποροφν να προςλαμβάνονται Επιςτιμονεσ ανεγνωριςμζνου
επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, είτε υποψιφιοι
διδάκτορεσ, είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ,
ερευνθτικοφ, επιςτθμονικοφ, οργανωτικοφ, εργαςτθριακοφ ι κλινικοφ ζργου
κακοριηομζνου διά τθσ ςυμβάςεωσ.
Η διάρκεια τθσ ςυμβάςεωσ κακορίηεται μζχρι ενόσ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ κατά
περίπτωςθ. Δφναται αυτι να ανανεϊνεται ι να παρατείνεται, πλθν όμωσ ο
ςυνολικόσ χρόνοσ πρόςλθψθσ δεν δφναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδθμαϊκά ζτθ.
Η απαςχόλθςθ των ανωτζρω δφναται να είναι πλιρθσ ι μερικι.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Αίτηςη
Βαςικό τίτλο ςπουδών ΑΕΙ, ςυναφι με το αντικείμενο που προκθρφςςει το
Σμιμα.
Μεταπτυχιακό τίτλο πουδών ι/και Διδακτορικό Δίπλωμα, ςυναφι με το
γνωςτικό αντικείμενο που προκθρφςςει το Σμιμα. Οι τίτλοι αυτοί, εφόςον
υπάρχουν και είναι ςυναφείσ, κα ςυνεκτιμθκοφν κετικά.
Σεκμθρίωςθ του επιςτθμονικοφ κφρουσ του υποψθφίου (άρκρο 29 του ν.
4009/2011).
Σεκμθρίωςθ τθσ εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ του υποψθφίου (άρκρο 29 του
ν. 4009/2011).
Σεκμθρίωςθ διδακτικισ προχπθρεςίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ ι ςε άλλα
ΑΕΙ (επιςτθμονικόσ / εργαςτθριακόσ ςυνεργάτθσ) ι Πανεπιςτιμια (ΠΔ 407/80)
και ειδικότερα ςτο Σμιμα που προκθρφςςει τθ κζςθ. Η προχπθρεςία αυτι,
εφόςον υπάρχει, κα ςυνεκτιμθκεί κετικά.
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Β. Αίτηςη. Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ τθν αίτθςθ (χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το ςχετικό ζντυπο) και τα
προβλεπόμενα δικαιολογθτικά, από τθν επομζνθ τθσ δθμοςίευςθσ ςτον θμεριςιο τφπο
δθλαδι από 21/10/2014 μζχρι και 31/10/2014. Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται
πρζπει να είναι κεωρθμζνα επίςθμα από τισ κατά νόμο αρμόδιεσ αρχζσ. Σο αυτό ιςχφει
και για τα ξενόγλωςςα δικαιολογθτικά τα οποία πρζπει να ςυνοδεφονται από νόμιμεσ
μεταφράςεισ. Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι
βεβαίωςθ του οικείου οργάνου (ΔΟΑΣΑΠ, ΔΙΚΑΣΑ) με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ
ιςότιμοι και αντίςτοιχοι προσ τίτλουσ που απονζμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα
τθσ θμεδαπισ.
Γ. Οι υποψιφιοι κα πρζπει μαηί με τθν αίτθςθ και τα δικαιολογθτικά να υποβάλουν και
υπεφκυνθ διλωςθ για τον αρικμό των κζςεων που επζλεξαν.
Δ. Σα δικαιολογητικά πρζπει να φζρουν αρίκμθςθ, να είναι τοποκετθμζνα μζςα ςε
ειδικό φάκελο και να ςυνοδεφονται από πλιρεσ βιογραφικό ςθμείωμα, ςυνοπτικι
ανάλυςθ του επιςτθμονικοφ ζργου, κακϊσ και πίνακα των υποβαλλόμενων
δικαιολογθτικϊν.
υμπλήρωςη των δικαιολογητικών τθσ προκιρυξθσ (νζα ζντυπα ι νζεσ εγγραφζσ ςε
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά) μετά τθν κατάκεςθ και πρωτοκόλλθςθ των αιτιςεων
υποψθφιότθτασ επιτρζπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιςτικά ςτοιχεία.
Σο Κδρυμα δεν υποχρεοφται να προςλάβει Πανεπιςτθμιακοφσ Τποτρόφουσ ςε όλεσ τισ
προκθρυςςόμενεσ κζςεισ. Οι προςλιψεισ κα γίνουν με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ και
λοιπζσ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ όπωσ αυτζσ κα ζχουν διαμορφωκεί το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ
2014-15 και τισ διακζςιμεσ πιςτϊςεισ.
Η αμοιβι για πλιρθ απαςχόλθςθ, οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ ανά εβδομάδα για πλιρθ
απαςχόλθςθ και άλλα ςυναφι κζματα κα ρυκμιςτοφν πριν από τθν υπογραφι των
ςυμβάςεων.
Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ απαιτοφνται εκπληρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεώςεισ ή
νόμιμη απαλλαγή από αυτζσ κατά την διάρκεια τησ ςφμβαςησ.

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από τθ Γραμματεία
του Σμιματοσ όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ (9.00-13.00).
Οι αιτήςεισ και τα δικαιολογητικά μποροφν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά, είτε
ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ.

Ο Πρόεδροσ του Σμήματοσ

ΑΛΕΞΑΔΡΟ ΓΚΟΒΑΡΗ
Κακθγθτισ
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ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΣΜΗΜΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ (θζςεισ 2)
Προκηρφςςονται οι παρακάτω θζςεισ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκοφ
ζτουσ 2014-2015:
1. Ζνα Πτυχιοφχο και Διδάκτορα Κτθνιατρικισ,

για ςυμμετοχι ςτθν κλινικι

άςκθςθ των μακθμάτων ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ & ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙV (ηϊα
ςυντροφιάσ)

2. Ζνα Πτυχιοφχο Κτθνιατρικισ με εμπειρία ςτθν εν γζνει απαςχόλθςθ με τθν
κλινικι πράξθ των παραγωγικϊν ηϊων, για ςυμμετοχι ςτθν κλινικι άςκθςθ και
κεωρθτικι διδαςκαλία για τα μακιματα ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ & ΕΙΔΙΚΗ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙV (παραγωγικά ηϊα)

