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Ημερομ.: ………/07/2017
Αρ. Πρωτ.: ………….……

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: ΤΕΙ ΑΜΘ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ

Σύμφωνα με την αριθμ. 1367/26-06-2017 προκήρυξη με ΑΔΑ: 6ΤΒΡ4691Ο8-9Ρ7, σας υποβάλλω τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά (αριθμημένα) και παρακαλώ όπως, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν. 1404/83
όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 2916/2001 και ισχύει σήμερα, με προσλάβετε με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ως:
Επιστημονικό Συνεργάτη 
Εργαστηριακό Συνεργάτη 
Εκπαιδευτικό Ειδικών Μαθημάτων 
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. / ΠΟΛΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Ημ/νία Έκδοσης / Εκδούσα
Αρχή

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΓΓΑΜΟΣ 

ΑΓΑΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ _____

ΠΤΥΧΙΟ /
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ



ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΑΣ



ΑΝΕΡΓΟΣ



ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ι.Κ.Α.

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

Όπως οι συνημμένοι Πίνακες, οι οποίοι
συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο
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1.

Τα μαθήματα, που επιθυμώ να διδάξω σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα μου είναι κατά σειρά
προτίμησης:
(Θα αναγράφονται ακριβείς τίτλοι μαθημάτων και όχι η έκφραση: «όλα τα μαθήματα της ειδικότητάς μου».)
Μονά Εξάμηνα
Τίτλος μαθήματος

*

Τομέας

*

Τομέας

Θ/Ε/Α

1
2
3
4
5
* Θ = Θεωρία, Ε= Εργαστήριο, Α= Άσκηση Πράξης
Ζυγά Εξάμηνα
Τίτλος μαθήματος

Θ/Ε/Α

1
2
3
4
5
* Θ = Θεωρία, Ε= Εργαστήριο, Α= Άσκηση Πράξης

2.

Οι ημέρες και ώρες που μπορώ να απασχοληθώ είναι:
(Συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να ακολουθούν στις δηλώσεις τους το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα του τμήματος.)
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΤΡΙΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙ (08:00-14:00)

ΑΠΟΓΕΥΜΑ (14:00-20:00)

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή και ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι
γνήσια.
Έχω ήδη υποβάλλει αίτηση και στο Τμήμα ………………………………..
…………………………, …../07/2017
Ο/Η Αιτ…………….

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΜΗΜΑ/ ΙΔΡΥΜΑ

ΕΤΟΣ
ΚΤΗΣΗΣ

Ημερ/νία
ΔΙΚΑΤΣΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρ.
συνημ.
Δικαιολ.
Α1

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

Β. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΓΛΩΣΣΑ

ΠΤΥΧΙΟ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Αρ. συνημμένου
δικαιολογητικού
Β1

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Να συμπληρωθεί αρχίζοντας από την πρώτη επαγγελματική εμπειρία μετά την λήψη του πρώτου πτυχίου και να
ακολουθηθεί χρονική σειρά καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2916/2001 (βλ. υποσημείωση).
Αν χρειάζεται, προσθέστε επιπλέον σειρές στον παρακάτω πίνακα.
A/A

Επωνυμία επιχείρησης / υπηρεσίας

Καθήκοντα

1

Διάρκεια απασχόλησης
(αρχική-τελική ημ/νία)

Αριθμός
δικαιολο
γητικού*
Γ1

2
3
4
5

ΕΤΗ
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Συνολικός χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας:
ΜΗΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
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*Σύμφωνα με τον Ν. 2916/2001 άρθρο 15, παρ. 4 η επαγγελματική εμπειρία οφείλει να είναι συναφής με το υπό
κρίση γνωστικό αντικείμενο και να αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα ένσημα από τον ασφαλιστικό φορέα. Επιπλέον,
δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ως επαγγελματική εμπειρία «αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά την διάρκεια του
χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος και
συνδέεται με σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές» (ίδιο άρθρο,
παρ. 6).

Δ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Για εύκολη αξιολόγηση και υπολογισμό του συνολικού χρόνου διδακτικής απασχόλησης σας παρακαλούμε να
συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα κατά μάθημα και κατά τμήμα διδασκαλίας. Αν χρειάζεστε περισσότερες σειρές
προσθέστε τις στο τέλος.
Ιδιότητα
διδάσκοντος
Α/Α

Πανεπιστήμιο / Τ.Ε.Ι.

Μάθημα / διδακτικές ώρες

(επιστημονικός
εργαστηριακός
συνεργάτης κλπ)

Διάρκεια

Αριθμ.

απασχόλησης,

Δικαιο

αρχική-τελική

λογητι

ημερομηνία

κού
Δ1

1.
2.

3.

4.

Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Για τεκμηρίωση του ερευνητικού-συγγραφικού έργου του υποψηφίου απαιτούνται αντίγραφα των δημοσιεύσεων,
σημειώσεων, βιβλίων κλπ. Υποψήφιοι που έχουν ήδη καταθέσει τέτοια τεκμήρια σε προηγούμενη αίτησή τους στο
ίδιο τμήμα, παρακαλούνται να σημειώνουν δίπλα από τον αντίστοιχο αριθμό δημοσίευσης κλπ. έναν αστερίσκο, και
να προσκομίσουν μόνον τις όποιες εργασίες έχουν προκύψει μεταξύ της προηγούμενης και της τωρινής αίτησης. Αν
κάποιες εργασίες έχουν γίνει δεκτές αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί πρέπει να κατατεθεί και η αντίστοιχη
επιστολή από τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού.
Ι) Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα ανώνυμων κριτών
(να μπουν σε χρονολογική σειρά, αρχίζοντας από την πιο παλιά και καταλήγοντας στην πιο πρόσφατη. Να φαίνεται η
σειρά των ονομάτων όλων των συγγραφέων, ο τίτλος της εργασίας, το πλήρες όνομα του περιοδικού, ο αριθμός του
τόμου δημοσίευσης, η αρχική και η τελική σελίδα του άρθρου και το έτος δημοσίευσης).
1.

2.
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3.

ΙΙ) Ανακοινώσεις σε συνέδρια μετά από κρίση. Τα στοιχεία αναφοράς ως το I).
1.

2.

3.
ΙΙΙ) Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
1.

2.

IV) Βιβλία-διδακτικές σημειώσεις. Αναφέρετε και το αντίστοιχο μάθημα στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν.
1.

2.

Άλλα στοιχεία που θέλετε να αναφέρετε
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………, …../07/2017

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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