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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΑΙ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019-2020
Καλούνται οι Υποψήφιοι Διδάκτορες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών που
ενδιαφέρονται να παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα της Σχολής,
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 καθώς και να
συμμετέχουν στις επιτηρήσεις της εαρινής και επαναληπτικής εξεταστικής
ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση (αποκλειστικά
ηλεκτρονικά) μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 10
Φεβρουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@civil.ntua.gr.
Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Φωτεινή Χριστοφίλη, τηλ. 2107721290.
Η πρόσληψη των ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
αριθμ.158597/Ζ1 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3820/τ.Β’/ 15.10.2019), και την υπ’ αριθμ.
98617/19.6.19/Β2 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Υ.Δ. των οποίων οι εκθέσεις προόδου έχουν
κατατεθεί κατά το τρέχον ή το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Από την ανωτέρω
προϋπόθεση εξαιρούνται οι Υ.Δ. που έγιναν δεκτοί/ές κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου
2019.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται
μέχρι έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή
φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι δέκα (10) ώρες για την
εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. Ο συνολικός αριθμός των ωρών
απασχόλησης δεν θα ξεπερνά τις 5.500 ώρες για το έτος 2020 (1/1/2020 έως
31/12/2020).
Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας ορίζεται σε οκτώ (8) ευρώ πλέον των εργοδοτικών
εισφορών (ΦΕΚ 3820/τ.Β’/ 15.10.2019) και θα καλυφθεί κατά περίπτωση από τον
τακτικό προϋπολογισμό του ΕΜΠ.
Κριτήρια επιλογής είναι η πρόοδος του υποψηφίου διδάκτορα και η συνάφεια του
αντικειμένου της διατριβής με το μάθημα στο οποίο αιτείται να παρέχει επικουρικό
διδακτικό έργο.

