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ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ
Απόσπασμα Πρακτικών της Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, στην αίθουσα Γ6, ώρα 11:00, 14/9/2018.

Παρόντες: Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αναπλ. Καθηγητής Λ. Οικονόμου, οι
Καθηγητές κ.κ. Α. Αθανασίου, Π. Κυριαζή, η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ειρ.
Τουντασάκη, οι Επικ. Καθηγητές κ.κ. Αλ. Αγγελίδου, Ουρ. Αστρινάκη, Ε.
Γιαλούρη, Α. Νοταράς, D. Riboli και η ΕΔΙΠ κ. Αικ. Μελισσινού (απούσα στο 2ο και
3ο θέμα) .
Η Γραμματέας του Τμήματος κ. Μ. Τζανουδάκη για την τήρηση των πρακτικών.
Απόντες: Ο Καθηγητής Γ. Μακρής, ο Αναπλ. Καθηγητής Γ. Τσιμουρής (απαλλαγή
από τα καθήκοντά του ως μέλος της Συνέλευσης), η Επικ. Καθηγήτρια κ Ν.
Μαρωνίτη και η εκπρόσωπος των φοιτητών κ. Αφροδίτη Τουτουντζή.
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας άρθρο 15 παρ. 4 του Ν.2690/99.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης για το πρόγραμμα
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες
κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος
2018-19 ».
2. Εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής και ορισμός Διευθυντή και Αναπληρωτή
Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και
Πολιτισμική Ανθρωπολογία».
3. Έγκριση Προγράμματος Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» ακαδ. ετών 2018-19
και 2019-20.
4. Θέματα Μελών ΔΕΠ.
5. Φοιτητικά.
6. Ανακοινώσεις.
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Θέμα 1ο
Έγκριση εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης για το
πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ».

O Πρόεδρος του Τμήματος Αναπλ. Καθηγητής κ. Λ. Οικονόμου: Καλημέρα σας.
Εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά. Στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητήσουμε τις εισηγήσεις
των τριμελών επιτροπών οι οποίες ορίστηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος
στις 13/6/2018, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους
διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19». Θα
παρακαλούσα ένα από τα μέλη της κάθε τριμελούς επιτροπής να διαβάσει την
εισήγηση της επιτροπής του.
Α) Η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ειρ. Τουντασάκη μέλος επιτροπής: Για το επιστημονικό
πεδίο «Ανθρωπολογία της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» η εισήγηση έχει ως εξής:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Εισηγητική Έκθεση
Για την πράξη «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδ. έτους 2018-19»
Εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
Για το επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπολογία της Γλώσσας και της Επικοινωνίας που
περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
Ι) «Ανθρωπολογία και Κριτική Ανάλυση Λόγου»
ΙΙ) «Ανθρωπολογία της Γλώσσας» και
ΙΙΙ) «Ανθρωπολογία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης»
Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2018, συγκλήθηκε η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που
ορίσθηκε με την από 13-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων του επιστημονικού πεδίου «Ανθρωπολογία της Γλώσσας και της
Επικοινωνίας» και αποτελείται από τους
Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη και Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία
Αστρινάκη.
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Η συγκεκριμένη επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω αναφορικά με τις υποψηφιότητες
για το επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπολογία της Γλώσσας και της Επικοινωνίας».
Υπέβαλαν αίτηση εγκύρως και εγκαίρως οι κάτωθι:
1. Μπεκάκος Σωτήριος
2. Μπουκάλα Σαλώμη
Η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες ως εξής:
Πίνακας κατάταξης:
1.Μπουκάλα Σαλώμη (Συνολική Βαθμολογία 92).
2. Μπεκάκος Σωτήριος (Συνολική Βαθμολογία 34)
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται ότι η υποψηφιότητα της κας
Μπουκάλα Σαλώμη αξιολογείται ως η πληρέστερη με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης που προβλέπει η προκήρυξη.
Επισυνάπτονται οι πίνακες λεπτομερούς αξιολόγησης.
Τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη

ΜΠΕΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως
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α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

5/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

0/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

5/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

1/8

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 11
Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του γνωστικού πεδίου, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

10/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

5/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

8/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 23
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 34

ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΣΑΛΩΜΗ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

10/10
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β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

5/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

12/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

8/8
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Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων του γνωστικού
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

29/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

8/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

20/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 92

Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση και την κατάταξη
των υποψηφίων ως εξής:

Πίνακας κατάταξης:
1.Μπουκάλα Σαλώμη (Συνολική Βαθμολογία 92).
2. Μπεκάκος Σωτήριος (Συνολική Βαθμολογία 34)
Σε περίπτωση που η υποψήφια δεν αποδεχθεί την επιλογή της ή συντρέχουν άλλοι λόγοι
κωλύματος της υποψήφιας για την σύναψη συμβάσεως, θεωρείται ως επιλεγείς ο
επόμενος στη σειρά κατάταξης.
Β) Η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Ειρ. Τουντασάκη μέλος επιτροπής: Για το επιστημονικό
πεδίο «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης» η εισήγηση έχει ως εξής:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Εισηγητική Έκθεση
Για την πράξη «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδ. έτους 2018-19»
Εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
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Για το επιστημονικό πεδίο : Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης που περιλαμβάνει τα
εξής μαθήματα:
Ι) Εθνοπολιτισμικές διαφορές, Διαπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση
ΙΙ) Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολικού Χώρου
ΙΙΙ) Ιστορία της Ανθρωπολογικής Σκέψης
Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2018, συγκλήθηκε η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που
ορίσθηκε με την από 13-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων του επιστημονικού πεδίου «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης» και
αποτελείται από τους: Καθηγητής Γεράσιμος Μακρής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ειρήνη Τουντασάκη και Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Νοταράς.
Η συγκεκριμένη επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω αναφορικά με τις υποψηφιότητες
για το επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης»:
Υπέβαλαν αίτηση εγκύρως και εγκαίρως οι κάτωθι
1. Βασιλάκη Ελευθερία-Ρόζα
2. Καραγιάννη Ευαγγελία
Η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες ως εξής:
Πίνακας κατάταξης:
1. Βασιλάκη Ελευθερία-Ρόζα (Συνολική Βαθμολογία 84)
2. Καραγιάννη Ευαγγελία (Συνολική Βαθμολογία 54)
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται ότι η υποψηφιότητα της κας
Βασιλάκη Ελευθερία-Ρόζα αξιολογείται ως η πληρέστερη με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης που προβλέπει η προκήρυξη.
Επισυνάπτονται οι πίνακες λεπτομερούς αξιολόγησης.
Τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
Καθηγητής Γεράσιμος Μακρής
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Τουντασάκη
Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Νοταράς

ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΡΟΖΑ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό

ΝΑΙ
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πεδίο
Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

9/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

5/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

8/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

6/8
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Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων του γνωστικού
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

29/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

8/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

19/20
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 84

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό

ΝΑΙ
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πεδίο
Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

8/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

0/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

8/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

0/8
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Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων του γνωστικού
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

22/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

4/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

12/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 38
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 54

Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση και την κατάταξη
των υποψηφίων ως εξής:

Πίνακας κατάταξης:
1. Βασιλάκη Ελευθερία-Ρόζα (Συνολική Βαθμολογία 84)
2. Καραγιάννη Ευαγγελία (Συνολική Βαθμολογία 54)

ΑΔΑ: ΩΙ8Η469Β7Α-ΠΚΖ

Σε περίπτωση που η υποψήφια δεν αποδεχθεί την επιλογή της ή συντρέχουν άλλοι λόγοι
κωλύματος της υποψήφιας για την σύναψη συμβάσεως, θεωρείται ως επιλεγείσα η
επόμενη στη σειρά κατάταξης.
Γ) Η Επίκ. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Ελένη Γιαλούρη μέλος επιτροπής: Για το
επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία» η εισήγηση έχει ως εξής:

Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Aθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Εισηγητική Έκθεση
Για την πράξη «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού ακαδ. έτους 2018-19»
Εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης

Για το επιστημονικό πεδίο: Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία που
περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:
Ι) «Ανθρωπολογία της Σύγχρονης Ελλάδας»
ΙΙ) «Ανθρωπολογία και Φιλοσοφία» και
ΙΙΙ) «Ανθρωπολογία του Οπτικού Πολιτισμού»

Σήμερα, 12 Σεπτεμβρίου 2018, συγκλήθηκε η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που
ορίσθηκε με την από 13-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και αποτελείται από τους:
Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία-Ελένη Γιαλούρη
και Επίκουρο Καθηγητή Ανδρέα Νοταρά.
Η συγκεκριμένη επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω αναφορικά με τις υποψηφιότητες
για το επιστημονικό πεδίο «Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία».
Υπέβαλαν αίτηση εγκύρως και εγκαίρως οι κάτωθι
Καπετανάκη Ελένη
Κυριακόπουλος Λέανδρος
Ψάλτου Ευστράτιος
Η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες ως εξής:

ΑΔΑ: ΩΙ8Η469Β7Α-ΠΚΖ

Πίνακας κατάταξης:
Κυριακόπουλος Λέανδρος
Ψάλτου Ευστράτιος
Καπετανάκη Ελένη
Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται ότι η υποψηφιότητα του κου
Λέανδρου Κυριακόπουλου αξιολογείται ως η πληρέστερη με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης που προβλέπει η προκήρυξη.
Επισυνάπτονται οι πίνακες λεπτομερούς αξιολόγησης.
Τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία-Ελένη Γιαλούρη
Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Νοταράς

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

8/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

9/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

11/12

ΑΔΑ: ΩΙ8Η469Β7Α-ΠΚΖ

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

7/8

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 35
Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του γνωστικού πεδίου, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

27/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

8/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

18/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 53
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 88

ΨΑΛΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

8/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

9/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

8/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

0/8
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Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων του γνωστικού
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

25/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

8/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

17/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 75

ΚΑΠΕΤΕΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Κριτήρια Αξιολόγησης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής
ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
01.01.2008

ΝΑΙ

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από
τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου

ΝΑΙ

Κριτήριο 5:Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 1 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και
δημοσιευμένου έργου

7/10

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία

5/10

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια

6/12

δ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου

0/8
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Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας
όλων των μαθημάτων του γνωστικού
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

23/30

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών
& βιβλιογραφίας

7/10

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

16/20

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 6 46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 5 & 6 64

Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση και την κατάταξη
των υποψηφίων ως εξής:

Πίνακας κατάταξης:
1.Κυριακόπουλος Λέανδρος (Συνολική βαθμολογία 88)
2.Ψάλτου Ευστράτιος (Συνολική βαθμολογία 75)
3.Καπετανάκη Ελένη (Συνολική βαθμολογία 64)
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποδεχθεί την επιλογή του ή συντρέχουν άλλοι
λόγοι κωλύματος του υποψηφίου για την σύναψη συμβάσεως, θεωρείται ως επιλεγείς ο
επόμενος στη σειρά κατάταξης.
Δ) Η Επίκ. Καθηγήτρια κ. Ουρ. Αστρινάκη μέλος επιτροπής: Για το επιστημονικό πεδίο
«Εξουσία, Χώρος, Δικαιοσύνη» η εισήγηση έχει ως εξής:
Πάντειο Πανεπιστήμιο
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2018
Εισηγητική Έκθεση
Για την πράξη «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες
κατόχους διδακτορικού ακαδ. έτους 2018-19»
Εισήγηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
Για το επιστημονικό πεδίο: «Εξουσία, Χώρος, Δικαιοσύνη» που περιλαμβάνει τα εξής
μαθήματα:

Ι) «Ανθρωπολογία της Λατινικής Αμερικής»

ΑΔΑ: ΩΙ8Η469Β7Α-ΠΚΖ

ΙΙ) «Ανθρωπολογία του Χώρου»
ΙΙΙ) «Ανθρωπολογία της βίας και των συγκρούσεων»

Σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2018, συγκλήθηκε η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που ορίσθηκε με
την από 13-6-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων του επιστημονικού
πεδίου «Εξουσία, Χώρος, Δικαιοσύνη» και αποτελείται από τους: Καθηγητής Γεράσιμος
Μακρής, Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη και Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα
Γιαλούρη.
Η συγκεκριμένη επιτροπή εισηγείται τα παρακάτω αναφορικά με τις υποψηφιότητες για το
επιστημονικό πεδίο «Εξουσία, Χώρος, Δικαιοσύνη»:
Δεν υπέβαλε αίτηση εγκύρως και εγκαίρως ουδείς/ουδεμία υποψήφιος/α.
Τα μέλη της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής
Καθηγητής Γεράσιμος Μακρής
Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Αστρινάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη
Τα μέλη της Συνέλευσης ομόφωνα εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση .
…………………………………………………………………………………………………

Η Γραμματέας του Τμήματος
Μ. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπλ. Καθηγητής Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Αθήνα, 14/9/2018
Η Γραμματέας του Τμήματος
Ακριβές απόσπασμα

Μ. ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ

