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ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ EΠΙΣΗΜΩΝ
ΥΟΛΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ & ΙΣΟΡΙΑ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόζπαζκα από ηα Πξαθηηθά ηεο 1εο πλεδξίαζεο
ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Ηζηνξίαο
ηελ Σεηάξηε 12-09-2018 θαη ώξα 10:00, ζηελ αίζνπζα πγθιήηνπ
αθαδεκατθνύ έηνπο 2018-19
ΠΑΡΟΝΣΔ: H Πξφεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινχξε. Οη θαζεγεηέο: Αηθ. Βεληνχξα, Δηξ.
Λαγάλε, Γ. Φαξάθιαο-Μαηνξίθνο, Πελ. Φνπληεδάθε θαη Γεκ. Υξηζηφπνπινο. Οη
αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο: Γξ. Αλαληάδεο, Β. Γεσξγηάδνπ, η. Γεκεηξίνπ, Δπαγ. Λνχβε,
Γεξ. Μνζρνλάο, Γεζπ. Παπαδεκεηξίνπθαη εξ. εθεξηάδεο. Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο: Δι.
Αλδξηάθαηλα, Αλδξ. Κφιιηαο, Φ. Κνπληνχξε, η. Λαδή, θαη Γ. Φνπξηνχλεο. Σν κέινο ΔΓΙΠ
Κ. Καηζάπεο. Σν κέινο ΔΣΔΠ Γ. Αθέλδξαο. Η εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
Δπαγ. Ρεγνπνχινπ (Α.Μ.11160098)
ΑΠΟΝΣΔ: Οη θαζεγεηέο: Αζ. Αλαγλσζηνπνχινπ (αλαζηνιή θαζεθφλησλ), Δκκ. Αγγειίδεο
(αζζελήο), Αι. Ηξαθιείδεο, Ν. Θενηνθάο (άδεηα αλαηξνθήο ηέθλσλ), θαη η. Σνκαξάηδέξε. Οη επίθνπξνη θαζεγεηέο Υξ. Ινξδάλνγινπ θαη Αλδξ. Λπκπεξάηνο (άδεηα απνπζίαο γηα
ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξην). Ο εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ Μ. Καβαθιήο (Α.Μ.
11151330).
Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δελ φξηζαλ εθπξνζψπνπο, αλ θαη
ηνπο απεζηάιε ην ππ' αξηζκ. πξση. 2497/28-11-2017 έγγξαθν ηνπ Σκήκαηνο. Η πλέιεπζε
ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα έζησ θαη αλ νη αλσηέξσ εθπξφζσπνη δελ έρνπλ εθιεγεί,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ.21 παξ.1 (δ) ηνπ Ν.4485/2017.
Παξίζηαηαη: Η Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο Β. Γεξκεληδφγινπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
Γηαπηζηψλεηαη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο.
ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
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Δπηινγή ππνςεθίσλ γηα ηηο (4) ζέζεηο απφ ην Πξφγξακκα ΔΠΑ “Απφθηεζε
Αθαδεκατθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ” γηα δηδαζθαιία
έσο 12 καζεκάησλ γηα ην ρεηκεξηλφ θαη εαξηλφ εμάκελν αθαδ. έηνπο 2018-19
Σξνπνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 2018-19, έγθξηζε ζπγγξακκάησλ αθαδ. έηνπο
2018-19
πγθξφηεζε Δθιεθηνξηθνχ ψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε κηαο ζέζεο ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ
επίθνπξνπ θαζεγεηή, ζηνλ Σνκέα Πνιηηηθήο Κνηλσληνινγίαο θαη πγθξηηηθήο Πνιηηηθήο
Αλάιπζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή Δπηζηήκε”
Άδεηεο κειψλ ΓΔΠ
Θέκαηα ΠΜ
Σξνπνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ΠΜ αθαδ. έηνπο 2018-19,
Αλαζέζεηο
δηδαζθαιίαο
Δθινγή πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο, Γηεπζπληή θαη Αλαπιεξσηή Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ
Γηδαθηνξηθά - Αλαγνξεχζεηο δηδαθηφξσλ
Γηδαθηνξηθά - Γηαγξαθέο
Γηδαθηνξηθά - πγθξφηεζε Σξηκειψλ πκβνπιεπηηθψλ Δπηηξνπψλ
Γηδαθηνξηθά - πγθξφηεζε Δπηακειψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ
Μεηαδηδαθηνξηθέο Έξεπλεο - Οινθιήξσζε
Αλαθνηλψζεηο
1
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Με ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ παξφλησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο πξνζηίζεηαη
ζπκπιεξσκαηηθψο: Θέκα 14. Αληηθαηάζηαζε ππεπζχλνπ γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο.
Θέκα 1ν Δπηινγή ππνςεθίσλ γηα ηηο (4) ζέζεηο από ην Πξόγξακκα ΔΠΑ “Απόθηεζε
Αθαδεκατθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ” γηα
δηδαζθαιία έσο 12 καζεκάησλ γηα ην ρεηκεξηλό θαη εαξηλό εμάκελν αθαδ. έηνπο 2018-19
Πξόεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε: ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ λα ζαο ππελζπκίζσ φηη,
ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. πξση. 2696/21-05-2018 Πξφζθιεζε κε ηίηιν “Απφθηεζε
Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 201819” θαη ηελ απφ 01-06-2018 απφθαζε ηεο πγθιήηνπ απνθαζίζηεθε ε θαηαλνκή 35 ζέζεσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ην Σκήκα καο θαηαλεκήζεθαλ 4
ζέζεηο νη νπνίεο πξνθεξχρζεθαλ ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ηεο 04-07-2018, κεηά απφ
ζρεηηθή πξφηαζε ησλ Σνκέσλ ηνπ Σκήκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 95 ηνπ λφκνπ 4310/2014
(φπσο ηξνπνπνηεί ην άξζ.29 παξ.6 ηνπ λ. 4009/2011) πνπ αλαθέξεη φηη: «Η πξνθήξπμε ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σνκέα θαη
έγθξηζε απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο».
Η αλαγξαθή ησλ ηίηισλ ησλ καζεκάησλ ζην Πξφγξακκα πνπδψλ αθαδ. έηνπο 2018-19
έγηλε ζχκθσλα ηελ απφ 04-07-18 απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο θαη κε ηνπο θσδηθνχο καζεκάησλ
πνπ έιαβαλ. Η αλαγξαθή ηνπ δηδάζθνληα είλαη σο εμήο: “Πξνθήξπμε ΔΠΑ”. Σα καζήκαηα
ζα δηδαρζνχλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ελζσκάησζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ δηδάζθνληα πξηλ ηελ
έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ αθαδ. έηνπο 2018-19.
ηελ 8ε πλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 04-07-18 απνθαζίζηεθε
νκφθσλα λα πξνθεξπρζνχλ νη θάησζη ηέζζεξηο (4) ζέζεηο, ζηα ηέζζεξα (4) Δπηζηεκνληθά
Πεδία, γηα δηδαζθαιία δψδεθα (12) καζεκάησλ (10 Πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη 2
Μεηαπηπρηαθψλ Μαζεκάησλ) σο αθνινχζσο θαη νξίζζεθαλ νη αλάινγεο Σξηκειείο Δπηηξνπέο
Αμηνιφγεζεο:

Α. Πξώην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ
1. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110519«Πνιηηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή
Αλάιπζε” - Μάζεκα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ, 1νπ θαη 3νπ
εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο
δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο
ζπλδέεη δχν θεληξηθέο πεξηνρέο ηεο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο, ηελ Πνιηηηθή Θεσξία θαη ηελ
Πνιηηηθή Αλάιπζε, θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ κεηαμχ
ηνπο θνηλψλ ζεκείσλ. Οη ζεσξίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο αληηπξνζψπεπζεο, ηεο πνιηηηθήο
θπξηαξρίαο, ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ζεζκψλ θαηαιακβάλνπλ θεληξηθή ζέζε ζηνλ ππξήλα
ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο. ην επίθεληξν ηνπ γλσζηηθνχ
ελδηαθέξνληνο ηεο Πνιηηηθήο Αλάιπζεο βξίζθνληαη ν ηξφπνο πνπ νη πνιίηεο αμηνινγνχλ
ηα δεκνθξαηηθά πνιηηηθά ζπζηήκαηα, ε κέζνδνο ιήςεο πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ν βαζκφο
εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο, ηα εθαξκνζκέλα ζπζηήκαηα
δηαθπβέξλεζεο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα επηθεληξσζεί ζηηο πξναλαθεξφκελεο
θνηλέο πηπρέο ηεο Πνιηηηθήο Θεσξίαο θαη ηεο Πνιηηηθήο Αλάιπζεο, ε κειέηε ησλ νπνίσλ
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ∙
επίζεο, λα εζηηάζεη ζε δεηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαηεξνχκελε απήρεζε
αληηδεκνθξαηηθψλ ηδεψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ δξψλησλ πνπ ηηο εθθξάδνπλ.
2. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ. 110520 «Ζ έλλνηα ηνπ “ιόγνπ” ζηε
ζύγρξνλε πνιηηηθή αλάιπζε» Μάζεκα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο εαξηλνύ εμακήλνπ,
2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6,
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ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Ζ έλλνηα ηνπ «ιφγνπ»
(discourse) ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα εθηελψο γηα λα πεξηγξάςεη θνηλσληθά
θαη πνιηηηθά θαηλφκελα θαη έρεη κεηαηξαπεί ζε κία απφ ηηο θεληξηθέο έλλνηεο ηεο
ζχγρξνλεο πνιηηηθήο αλάιπζεο, αξθεηέο θνξέο κάιηζηα ρσξίο θαλ λα νξίδεηαη ην
πεξηερφκελν ηεο. Αλαδπφκελε κέζα απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ θπξίαξρνπ δνκηζηηθνχ
ζεσξεηηθνχ παξαδείγκαηνο θαη ηελ αλάδπζε ηεο κεηαδνκηζηηθήο θξηηηθήο, ηε
ξηδνζπαζηηθνπνίεζε ελλνηψλ –φπσο ε «Ζγεκνλία»- θαη ηηο κεηακαξμηζηηθέο
επεμεξγαζίεο, αιιά θαη ηε ιαθαληθή ςπραλάιπζε, ε έλλνηα ηνπ «ιφγνπ» έρεη θαηαζηεί
πιένλ ην επίθεληξν ηεο ζεσξεηηθήο ζπδήηεζεο. Σν κάζεκα ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηνπο
θνηηεηέο κε έλαλ πξνζηηφ ηξφπν ζηελ έλλνηα ηνπ «ιφγνπ» θαη κέζσ απηήο ζηελ αλάιπζε
ηνπ θνηλσληθνχ θφζκνπ, ησλ πνιηηηθψλ θαηλνκέλσλ, αιιά θαη ηεο θαζ’ απηφ πνιηηηθήο
πξαθηηθήο. Δηδηθφηεξα, αλακέλεηαη λα αλαιπζνχλ ηα ζεσξεηηθά πξναπαηηνχκελα θαη νη
θπξίαξρεο ζεσξήζεηο ηεο έλλνηαο ηνπ «ιφγνπ», ζε ζρέζε κε ηηο θαζηεξσκέλεο θαη
θπξίαξρεο κεζφδνπο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλάιπζεο∙ επίζεο, λα δηδαρζνχλ
επηκέξνπο εξγαιεία αλάιπζεο, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε έλλνηα ηνπ «ιφγνπ»
ζπκβάιιεη ζηελ αλάιπζε άιισλ, θνκβηθψλ ελλνηψλ ηεο πνιηηηθήο πξαθηηθήο.
3. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110427«Θεσξίεο Δζληθηζκνύ» - Μάζεκα
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο εαξηλνύ εμακήλνπ, 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο
Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο
θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηνλ εζληθηζκφ πνπ επαλέξρεηαη ζην
πξνζθήλην, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε ζπδήηεζε γηα ην ηέινο ησλ εζλψλ-θξαηψλ θαηλφηαλ λα
έρεη θπξηαξρήζεη. Οη θνηηεηέο ζα εηζαρζνχλ ζην θαηλφκελν ηνπ εζληθηζκνχ, φπσο απηφ
αλαδχζεθε ζηελ επξσπατθή ήπεηξν θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα, θαη ζα εμνηθεησζνχλ κε
ηηο βαζηθέο ζεσξίεο πνπ ην πεξηγξάθνπλ. Οη δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζα απαληνχλ ζηα εμήο
εξσηήκαηα: Πνηά είλαη ε γελεαινγία ηνπ εζληθηζκνχ ζηελ Δπξψπε θαη πνηά ε επηξξνή
ηνπ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ; Πνηέο νη βαζηθέο ζεσξήζεηο ηνπ εζληθηζκνχ
θαη πψο απηέο εξκελεχνπλ ηελ επηξξνή ηνπ; Πνηέο νη εθθάλζεηο θαη κνξθέο ηνπ
εζληθηζκνχ ζε θξίζηκεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ζηελ Διιάδα, ηα Βαιθάληα θαη ηελ Δπξψπε;
Πψο, ηέινο, ζχγρξνλεο εμειίμεηο, φπσο ε επξσπατθή νινθιήξσζε, ε κεηαλάζηεπζε θαη ε
νηθνλνκηθή θξίζε, επεξεάδνπλ ηνλ εζληθηζκφ θαη ηελ εζληθή θπξηαξρία; Σν κάζεκα
νθείιεη λα ζπλδπάζεη ηελ πνιηηηθή ζεσξία κε ηελ ηζηνξία θαη ηελ πνιηηηθή αλάιπζε,
πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζεη ηελ έλλνηα, ηελ ηζηνξία θαη ηηο εθδειψζεηο ηνπ εζληθηζκνχ
ζηελ Δπξψπε, ηα Βαιθάληα θαη ηελ Διιάδα κε θάπνηεο ζπγθξηηηθέο αλαθνξέο ζε κειέηεο
πεξηπηψζεσλ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή κε ηα εζληθηζηηθά θηλήκαηα απηνρζφλσλ
πιεζπζκψλ.
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθηνηήησλ γηα ην αλσηέξσ Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Γεσξγηάδνπ Βαζηιηθή αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή
Δπηζηήκε θαη Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία: Πξνβιήκαηα ηεο Νεσηεξηθφηεηαο”
Μνζρνλάο Γεξάζηκνο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “πγθξηηηθή
Πνιηηηθή Αλάιπζε”
Κνπληνύξε Φαλή επίθνπξε θαζεγήηξηα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή Δπηζηήκε:
Κνκκαηηθφο Αληαγσληζκφο θαη Πνιηηηθή Δπηθνηλσλία”

Β. Γεύηεξν Δπηζηεκνληθό πεδίν ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ
1. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110521 “Ζ δηαιεθηηθή ζηελ ηζηνξία ηεο
πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο θηινζνθίαο” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο
ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ, 5νπ θαη 7νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο
Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν
µάζεµα ζα εμεηάζεη ηε λνεµαηνδφηεζε ηεο δηαιεθηηθήο ζηελ αξραία ειιεληθή
3
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θηινζνθία, ζηε ζθέςε ηνπ Ζξάθιεηηνπ, ηνπ Εήλσλα ηνπ Διεάηε, θαη σο ηέρλε επίιπζεο
παξαδφμσλ θαη απνξηψλ. Θα εμεηαζηεί ε µεηάπιαζε ηεο δηαιεθηηθήο απφ ηνλ Πιάησλα
ζε θηινζνθηθή κέζνδν θαη επηζηήκε, ε νπνία πξνζπειάδεη ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ
γλσµψλ νχησο ψζηε λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζηελ αιήζεηα. Θα εμεηαζζεί πψο ν
Αξηζηνηέιεο ρξεζηµνπνηεί ηελ δηαιεθηηθή σο µέζνδν γηα ηελ έθθξαζε πηζαλψλ
απφςεσλ αιιά θαη σο αλαπφζπαζην θνµµάηη ηεο απφδεημεο ηελ αξρψλ. Αθφµε, ζα
εμεηαζζεί ην πψο ν Καλη επαλεηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο δηαιεθηηθήο, σο ηελ θξηηηθή ζεσξία
ησλ αλαπφθεπθησλ αληηθάζεσλ ηνπ νξζνχ ιφγνπ, αιιά θαη ε αλαηίµεζή ηεο ζην έξγν
ηνπ Έγεινπ, θαη ελ ζπλερεία ηνπ Μαξμ, φπνπ ε δηαιεθηηθή µέζνδνο θαζίζηαηαη εξγαιείν
θξηηηθήο ηεο ζχγρξνλήο ηνπ θνηλσλίαο. Σέινο, ζα ζθηαγξαθεζεί ε επηξξνή πνπ άζθεζε
απηή ε ηδέα ζηελ θνηλσληθή ζεσξία ηνπ 20νχ αηψλα.
2. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110522«Δθδνρέο θαη θξηηηθέο ηεο
θαηεγνξίαο ηεο πξνόδνπ” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ, 5νπ
θαη 7νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο
δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Θα εμεηαζζεί ε θαηεγνξία ηεο
πξνφδνπ, ε νπνία επεξέαζε φρη µφλν ηε θηινζνθία, αιιά θαη ηηο επηζηήµεο ηεο
πνιηηηθήο, ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηεο νηθνλνµίαο. Ζ έλλνηα απηή, πνπ απνθηά ηε
ζεµαζία ηεο ζην πιαίζην ηνπ Γηαθσηηζµνχ ηνλ 18ν αη., θπξηαξρεί ηε ζθέςε ηνπ 19νπ αη.
σο πίζηε ζε µία εληαία ηειεηνπνίεζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζην πιηθφ θαη ζην εζηθφ
επίπεδν. Θα εμεηαζηεί ζρεηηθά ε πξντζηνξία ηεο ηδέαο απηήο, πνπ αλάγεηαη ζηελ επνρή
γέλλεζεο ηεο λεψηεξεο επηζηήµεο (Βάθσλ), θαη ζα µειεηεζνχλ απνζπάζµαηα θεηµέλσλ
ηνπ Καλη, ηνπ Κνληνξζέ θαη ηνπ Κνλη, πνπ εθθξάδνπλ εθδνρέο ηεο µνλνζήµαληεο πίζηεο
ζηελ πξφνδν, αιιά θαη ηνπ Ρνπζζψ θαη ηνπ Μαξμ, πνπ αζθνχλ θξηηηθή ζηελ
δηαδεδνκέλε ηδέα ηεο πξνφδνπ (ελψ ηεο αληηηάζζνπλ µηα αιεζέζηεξε έλλνηα). Θα
αλαθεξζνχλ ηέινο δηελέμεηο ηνπ 20νχ αηψλα µεηαμχ αξλεηψλ ηεο έλλνηαο ηεο πξνφδνπ
(νξέι, µηηη) θαη θξηηηθψλ ππεξµάρσλ ηεο (Μπινχµελµπεξγθ).
3. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ Κ.Μ.11Μ255«Αιινηξίσζε, ηδενινγία θαη
ππνθείκελν ζηελ λεσηεξηθή ζθέςε” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο, 2νπ εαξηλνύ
εμακήλνπ. Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 10, ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη
πεξηγξαθή καζήκαηνο: Οη έλλνηεο ηεο αιινηξίσζεο θαη ηεο ηδενινγίαο, ζηε ζπλάθεηά
ηνπο κε ην δήηεκα ηεο θαηαλφεζεο ηεο αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο ππνθεηκεληθφηεηαο,
έδσζαλ ιαβή ζε κηα πινχζηα ηζηνξία ζπδεηήζεσλ, δηεξσηήζεσλ θαη ζεσξεηηθψλ
επεμεξγαζηψλ, κε αθεηεξία ηε λεν-εγειηαλή, καξμηθή θαη καξμηζηηθή παξάδνζε, κέρξη
θαη ηελ πξφζθαηε «κεηα-καξμηζηηθή» ζπδήηεζε. Ζ αιινηξίσζε θαη ε ηδενινγία φρη κφλν
επεξέαζαλ έλα επξχ θάζκα ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαηά ηνλ
19ν θαη 20φ αηψλα, αιιά ήηαλ θαη ε αηηία γέλλεζεο θαη ζπγθξφηεζεο κηαο πιεζψξαο
θαηλνχξγησλ ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ρξήζεσλ, πνιχ ζπρλά αληηθξνπφκελσλ
κεηαμχ ηνπο. Σν έξγν ηνπ Μαξμ δηαβάζηεθε κε θεληξηθφ άμνλα ηελ αιινηξίσζε θαη ηελ
αιινηξησκέλε εξγαζία ηνπ πξνιεηαξηάηνπ, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη έλλνηεο απηέο
εξκελεχηεθαλ σο ν ππξήλαο κηαο αθξαηθλψο ηδενινγηθήο θαη αλζξσπνινγηθήο
πξνβιεκαηηθήο, ηελ νπνία ην καξμηθφ ζεσξεηηθφ εγρείξεκα ρξεηάζηεθε λα εγθαηαιείςεη
γηα λα κπνξέζεη λα ζπγθξνηήζεη ηελ επηζηεκνληθή ηνπ ηαπηφηεηα. ε ζπλάξηεζε κε απηφ,
ηα ζέκαηα ηεο αιινηξίσζεο θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπνζεηήζεθαλ ζε λέα βάζε ζην πιαίζην
ηεο δηεξεχλεζεο ηεο «απνξίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ» απφ ην πην πξφζθαην δνκηζηηθφ θαη
κεηα-δνκηζηηθφ ξεχκα θαη ηε ζπδήηεζε πνπ απηφ άλνημε. θνπφο ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη
ε πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο γελεαινγίαο, ηεο κεηαβιεηφηεηαο θαη ησλ
κεηακνξθψζεσλ απηνχ ηνπ πνιπζρηδνχο ζέκαηνο θαη απνηίκεζεο ηεο ζεσξεηηθήο
δπλακηθήο ηνπ ζήκεξα, κέζα απφ ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ απφ ηελ ηζηνξία ηεο
θηινζνθίαο αιιά θαη κεηαγελέζηεξσλ ζηνραζηψλ.
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθηνηήησλ γηα ην αλσηέξσ Δπηζηεκνληθό Πεδίν
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Φαξάθιαο Γεώξγηνο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή Φηινζνθία”
Αλαληάδεο Γξεγόξηνο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή
Φηινζνθία: χγρξνλεο Σάζεηο - 20νο αηψλαο”
Γεκεηξίνπ ηέθαλνο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή
Φηινζνθία”

Γ. Σξίην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ
1. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110307 “Ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο
Απηνθξαηνξίαο” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ, 5νπ θαη 7νπ
εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο
δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Δηζαγσγηθφ κάζεκα ζηελ
ηζηνξία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ζην νπνίν νη θνηηεηέο απνθηνχλ βαζηθέο
γλψζεηο γηα ηελ αλάδπζε θαη νξγάλσζε ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο θαη ζεζκψλ θαη ηελ
εμέιημε ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ
“θιαζηθή” ζηελ χζηεξε πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία θαη ζα δνζεί
κεγαιχηεξε έκθαζε.
2. Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110385 “Ηζηνξία ηεο ύγρξνλεο
Σνπξθίαο” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο εαξηλνύ εμακήλνπ, 6νπ θαη 8νπ εμακήλνπ.
Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο δηδαζθαιίαο
3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα αλαιχεη ηελ ηζηνξία ηνπ
ζχγρξνλνπ ηνπξθηθνχ έζλνπο-θξάηνπο θαηά ηνλ ζχληνκν 20φ αηψλα ζηηο δηάθνξεο
δηαζηάζεηο ηεο, κε έκθαζε ζηελ πνιηηηθή/ζεζκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή εμέιημε.
3. Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ – Κ.Μ.11Μ278
“Εεηήκαηα Ύζηεξεο
Οζσκαληθήο θαη Σνπξθηθήο Ηζηνξίαο” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο, 1νπ
ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ.
Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 10,
ψξεο δηδαζθαιίαο
3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα έρεη σο ζηφρν λα εμνηθεηψζεη
ηνπο θνηηεηέο κε εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθηθέο θαη ζεσξεηηθέο
πξνζεγγίζεηο ζηελ χζηεξε νζσκαληθή θαη ηνπξθηθή ηζηνξία. Οη θνηηεηέο ζα θιεζνχλ λα
εκβαζχλνπλ, κέζσ ηεο κειέηεο πεγψλ θαη βηβιηνγξαθίαο, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
δνκή θαη ζχλζεζε ηεο νζσκαληθήο θνηλσλίαο θαη ηνπο πνηθίινπο πνιηηηθν-ηδενινγηθνχο
θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ κεηάβαζε ηεο
νζσκαληθήο θαη ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ζηελ λεσηεξηθφηεηα, κε αλαθνξά πάληνηε ζην
επξχηεξν επξσπατθφ θαη παγθφζκην πιαίζην.
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθηνηήησλ γηα ην αλσηέξσ Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Κνπινύξε Υξηζηίλα θαζεγήηξηα, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Νεφηεξε θαη χγρξνλε
Ηζηνξία”
Παπαδεκεηξίνπ Γέζπνηλα αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν
“Διιεληθέο θαη Δπξσπατθέο πνπδέο: Πνιηηηθέο Ηδενινγίεο θαη Γεκνζηφηεηα”
Λπκπεξάηνο Αλδξέαο επίθνπξνο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Νεφηεξε
Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή Ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ (απφ ηνλ 19ν αηψλα έσο ηνλ Πξψην
Παγθφζκην Πφιεκν)”

Γ. Σέηαξην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΩΡΗΑ
Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110524«Διιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία:
19νο θαη πξώηκνο 20νο αηώλαο” - Μάζεκα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο εαξηλνύ
5
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εμακήλνπ, 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο
(ECTS) 6, ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα
θαιχπηεη ζέκαηα νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, απφ ην 1830
έσο ην 1944, δεκηνπξγψληαο έηζη κία «γέθπξα» γηα ηε δηδαζθαιία ηεο κεηαπνιεκηθήο
νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. Σν κάζεκα πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο κε γεληθέο γλψζεηο
ειιεληθήο ηζηνξίαο θαη δελ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο νηθνλνκηθέο γλψζεηο, αιιά θαζνδεγεί
ηνπο θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ
δεδνκέλσλ. Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε δχν ηζηνξηθά κέξε: έλα αθηεξσκέλν ζηνλ 19ν
αηψλα έσο ηηο παξακνλέο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη έλα αθηεξσκέλν ζηνπο
πνιέκνπο θαη ηνλ Μεζνπφιεκν. Ζ δηδαζθαιία ησλ γεληθψλ ηάζεσλ ζα ζπκπιεξψλεηαη
απφ εηδηθέο «κειέηεο πεξηπηψζεσλ» (ι.ρ. γηα ηε ζηαθηδηθή θξίζε, ηελ πηψρεπζε ηνπ
1893, ηελ ίδξπζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θ.ά.) πνπ επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηελ εκβάζπλζε ζε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε
δίλεηαη ζε νξηζκέλα «δηαρξνληθά» δεηήκαηα, φπσο ηηο ζεζκηθέο ζπληζηψζεο ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ηε ζρέζε κεηαμχ
δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.
Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110523«Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία
κεηά ην 1945” - Μάζεκα Διεύζεξεο Δπηινγήο ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ, 5νπ θαη 7νπ
εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 6, ψξεο
δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα είλαη αθηεξσκέλν
ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία ηεο κεηαπνιεκηθήο Δπξψπεο, απφ ην 1945 έσο ζήκεξα.
Απεπζχλεηαη ζε θνηηεηέο κε γεληθέο γλψζεηο επξσπατθήο ηζηνξίαο πνπ ζέινπκε λα
θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη θαηλφκελα ζηελ κεηαπνιεκηθή
Δπξψπε. Σν κάζεκα δελ πξνυπνζέηεη εμνηθείσζε κε ηα νηθνλνκηθά αιιά θαζνδεγεί ηνπο
θνηηεηέο ζηελ θαηαλφεζε βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζεσξηψλ. Έηζη, νη
παξαδφζεηο πξέπεη λα πξνζθέξνπλ κία εηζαγσγή ζηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα ηελ αλάπηπμε
θαη, ηαπηνρξφλσο, ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζηε ζχγρξνλε Δπξψπε. Ο
θεληξηθφο άμνλαο ηνπ καζήκαηνο είλαη ρξνλνινγηθφο: ε πνξεία ηεο επξσπατθήο
νηθνλνκίαο παξαθνινπζείηαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηε «ρξπζή
επνρή» ησλ πξψησλ κεηαπνιεκηθψλ δεθαεηηψλ ζηελ κεηέπεηηα θξίζε θαη επηβξάδπλζε,
κέρξη ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο πνπ επέβαιε ε θαηάξξεπζε ησλ ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ
θαη ε επηηάρπλζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα. Θέινληαο λα
ηζνξξνπήζεη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ εκπεηξηψλ, ην κάζεκα δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο
δπηηθνεπξσπατθέο ή λφηηεο ρψξεο, αιιά αθηεξψλεη εηδηθέο ελφηεηεο ζηελ Αλ. Δπξψπε,
εμεηάδνληαο ηηο επηδφζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. Ξερσξηζηή ζέζε δίλεηαη επίζεο ζηελ πνξεία ηεο
επξσπατθήο νινθιήξσζεο, θπξίσο σο πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηεο ζπληζηψζεο, θαζψο θαη
ηηο πξνθιήζεηο πνπ απηή αληηκεηψπηζε – θαη εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη, θπξίσο
κέζσ ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ρξένπο ζηελ Δπξσδψλε.
Πξνπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ - Κ.Μ.110004«Πνιηηηθή Οηθνλνκία Η:
Δηζαγσγή ζηε Μηθξννηθνλνκία” - Μάζεκα Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο εαξηλνύ
εμακήλνπ, 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ. Γηδαθηηθέο Μνλάδεο (Γ.Μ.) 3, Πηζησηηθέο Μνλάδεο
(ECTS) 6, ψξεο δηδαζθαιίαο 3/εβδνκαδηαίσο θαη πεξηγξαθή καζήκαηνο: Σν κάζεκα
πξνζθέξεη κηα εηζαγσγή ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε
κηθξννηθνλνκία, πνπ εζηηάδεη ζηε ζπκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, θαζψο
θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Απεπζπλφκελν ζε θνηηεηέο πνπ δελ έρνπλ μαλαδηδαρζεί
νηθνλνκηθά, ην κάζεκα θαιχπηεη βαζηθέο έλλνηεο θαη δεηήκαηα ηεο κηθξννηθνλνκίαο, κε
πξνηεξαηφηεηα ζε επίθαηξα ζέκαηα επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο (δεκφζηα
αγαζά, θνξνινγία, πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, πνιηηηθή αληαγσληζκνχ, δηεζλέο εκπφξην
θαη παγθνζκηνπνίεζε). Έκθαζε δίλεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε ησλ πξνβιεκάησλ
θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαιείσλ παξέκβαζεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θξάηνο, ηφζν
6
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απφ ηε ζθνπηά ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φζν θαη ζε πνιηηηθνχο φξνπο. Οη παξαδφζεηο
ζα πξέπεη λα νξγαλσζνχλ γχξσ απφ ηελ απάληεζε ησλ εμήο εξσηεκάησλ: (α) Πψο
ιεηηνπξγεί ν κεραληζκφο ησλ ηηκψλ θαη πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ
αγνξψλ; (β) Ση ζπκβαίλεη φηαλ νη αγνξέο δελ ιεηηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά θαη πψο κπνξεί
ην θξάηνο λα παξέκβεη δηνξζσηηθά; (γ) Πνηνί θεξδίδνπλ θαη πνηνί ράλνπλ απφ ηελ
απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη –γεληθφηεξα– ηελ παγθνζκηνπνίεζε; Ση ζπλέπεηεο έρνπλ
δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζηνλ ηνκέα ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ;
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Τπνςεθηνηήησλ γηα ην αλσηέξσ Δπηζηεκνληθό Πεδίν
Ηνξδάλνγινπ Υξπζάθεο επίθνπξνο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Οηθνλνκηθή
Θεσξία, Γεκφζηεο Πνιηηηθέο ζηε Μεηαπνιεκηθή Διιάδα ”
Κόιιηαο Αλδξέαο επίθνπξνο θαζεγεηήο, κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Οξγάλσζε θαη
Αλάιπζε Πνζνηηθψλ θαη Πνηνηηθψλ Γεδνκέλσλ ζηε δηδαζθαιία θαη έξεπλα ησλ
Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ”
Αλδξηάθαηλα Διέλε, επίθνπξε θαζεγήηξηα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Ηζηνξηθή
Κνηλσληνινγία: ρνιέο θαη Μέζνδνη ηεο Ηζηνξηνγξαθίαο”
Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 04-07-2018 νξίζζεθε Δπηηξνπή Δλζηάζεσλ γηα ηα 4
Δπηζηεκνληθά Πεδία θαη γηα ηα δψδεθα (12) καζήκαηα, ε νπνία ζα εμεηάζεη ηηο ελζηάζεηο,
εθφζνλ βέβαηα ππνβιεζνχλ σο αθνινχζσο:
Οξηζκόο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ
Υξηζηόπνπινο Γεκήηξηνο αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν
“πγθξηηηθή Πνιηηηθή: Δπξψπε-Μεηνλφηεηεο”
Αγγειίδεο Δκκαλνπήι θαζεγεηήο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Πνιηηηθή Θεσξία”
Λνύβε Δπαγγειία αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα κε γλσζηηθφ αληηθείκελν “Νεφηεξε
Ηζηνξία: Πνιηηηθή Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο - 19νο -20νο αηψλαο”
Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο κε ην απφ 31-08-18 έγγξαθν, καο απέζηεηιε
ηνπο θαθέινπο ππνςεθίσλ γηα ην Σκήκα καο, πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ ΔΛΚΔ ζην πιαίζην ηεο
ππ΄ αξηζκ. πξση. 2696/21-05-2018 Πξφζθιεζε κε ηίηιν “Απφθηεζε Αθαδεκατθήο
Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 2018-19” (ΑΓΑ73ΚΝ46Μ924-ΗΘ9).
Γηα ην Α. Πξώην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ έρνπλ ππνβιεζεί νη
θάησζη ππνςεθηφηεηεο: 1) Γθνιθηλφπνπινο Ισάλλεο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3712/27-08-18, 2)
Καθέ Αλαζηαζία αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3734/27-08-18, 3) Ηιηάδεο Υξήζηνο αξ. πξση. ΔΛΚΔ
3746/27-08-18, 4)Αζεκαθφπνπινο Βαζίιεηνο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3671/02-08-18, 5) Πεξεδνχο
Κσλζηαληίλνο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3799/28-08-18
Η Δπηηξνπή θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηέζεζε ην ππ. αξ. Πξση.
1488/12-09-18 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ζα
είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/ήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο ησλ επνκέλσλ ππνςεθίσλ, έσο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο.
Τπνςεθηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξφζθιεζε, δελ βαζκνινγνχληαη θαη απνξξίπηνληαη. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ε νπνία θαη έρεη δνζεί ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο καδί κε ηηο
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Ο ιφγνο δίδεηαη ζηελ επίθνπξε θαζεγήηξηα Φ. Κνπληνχξε.
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Δπίθνπξε Καζεγήξηα Φ. Κνπληνύξε: Θα ζαο δηαβάζσ ην ππ' αξ. Πξση. 1488/12-09-18
πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάμακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν
επηζπλάπησ ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο θαη έρεη σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Η ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ
Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη έλαλ δηδάζθνληα γηα ηα
καζήκαηα «Πνιηηηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή Αλάιπζε» (Κ.Μ.110520), «Η έλλνηα ηνπ „ιφγνπ‟
ζηε ζ
2018 - 2019» κε θσδηθφ MIS 5030371 ηεο ΔΤΓ
ηνπ Δπηρεηξεζη
Κνηλσληθφ
, ζπλεδξίαζε ζήκεξα Γεπηέξα 10/09/2018 θαη
αθνχ εμέηαζε ιεπηνκεξψο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ (Αζεκαθφπνπινο Βαζίιεηνο,
Γθνιθηλφπνπινο Ισάλλεο, Ηιηάδεο Υξήζηνο, Καθέ Αλαζηαζία θαη Πεξεδνχο Κσλζηαληίλνο)
αμηνιφγεζε κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΑΗΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελε δηδ. εκπεηξία
γ) επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο
/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

-

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

6/10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 0/10
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
0-12 [έσο πέληε: 5 10/12
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
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δ) θάηνρνο ζπλαθνχο
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

0-8

0/8

0-40

16/40

0-30

25/30

0-10

5/10

0-20

17/20

0-60
0-100

47/60
63/100

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΓΚΟΛΦΗΝΟΠΟΤΛΟ ΗΩΑΝΝΖ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ (εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελε δηδ. εκπεηξία

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

-

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

5/10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 1/10
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 12/12
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζε ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0/8
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
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ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

0-40

18/40

0-30

24/30

0-10

5/10

0-20

15/20

0-60
0-100

44/60
62/100

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΖΛΗΑΓΖ ΥΡΖΣΟ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελε δηδ. εκπεηξία

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

NAI

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

8/10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 2/10
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 12/12
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζε ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
3/8
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
25/40
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Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

0-30

25/30

0-10

9/10

0-20

15/20

0-60
0-100

49/60
74/100

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΚΑΦΔ ΑΝΑΣΑΗΑ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελεδηδ. εκπεηξία

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

-

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

7/10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 1/10
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 12/12
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζε ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0/8
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
20/40
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
11

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

0-30

25/30

0-10

10/10

0-20

18/20

0-60
0-100

53/60
73/100

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΠΔΡΔΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελε δηδ. εκπεηξία

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

-

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

5/10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 5/10
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 10/12
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0/8
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
20/40
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
12

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

0-30

15/30

0-10

0/10

0-20

14/20

0-60
0-100

29/60
49/100

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο.
Πξόεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε: Παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
Σα παξφληα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ απνθάζηζαλ
νκφθσλα, ηελ θαηάηαμε-ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Α. Δπηζηεκνληθό Πεδίν
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο
αμηνιφγεζεο σο εμήο:
1νο
2ε
3νο
4νο
5νο

Ζιηάδεο Υξήζηνο74/100
Καθέ Αλαζηαζία 73/100
Αζεκαθόπνπινο Βαζίιεηνο 63/100
Γθνιθηλόπνπινο Ησάλλεο 62/100
Πεξεδνύο Κσλ/λνο 49/100

Γηα ην B. Γεύηεξν Δπηζηεκνληθό πεδίν ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ έρνπλ ππνβιεζεί νη
θάησζη ππνςεθηφηεηεο: 1) Φνχθαο Νηθφιανο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3539/27-07-18, 2)
θνκβνχιεο Μηράιεο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3739/27-08-18, 3) σηεξφπνπινο Γεψξγηνο αξ.
πξση. ΔΛΚΔ 3794/28-08-18, 4)Παπαζαλαζίνπ Αγγειηθή αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3805/28-08-18
Η Δπηηξνπή θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηέζεζε ην ππ. αξ. Πξση.
1477/11-09-18 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ζα
είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/ήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο ησλ επνκέλσλ ππνςεθίσλ, έσο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο.
Τπνςεθηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξφζθιεζε, δελ βαζκνινγνχληαη θαη απνξξίπηνληαη. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ε νπνία θαη έρεη δνζεί ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο καδί κε ηηο
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Ο ιφγνο δίδεηαη ζηνλ θαζεγεηή Γ. Φαξάθια.
Καζεγεηήο Γ. Φαξάθιαο: Θα ζαο δηαβάζσ ην ππ' αξ. Πξση. 1477/11-09-18 πξαθηηθφ
αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάμακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν επηζπλάπησ ζην
πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο θαη έρεη σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΦΟΤΦΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο
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Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ.
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελεδηδ. εκπεηξία

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

NAI

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 5
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 10
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
25
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή 0-30
30
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ 0-10
10
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή 0-20
20
ηεο χιεο (0-20)
0-60
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
60
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5 0-100
85
&6
Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΩΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Κξηηήξην

1:πλάθεηα

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

δηδ. ΝΑΙ/ΌΥΙ

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΗ
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ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελεδηδ. εκπεηξία

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

8

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 5
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 12
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζε ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
25
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή 0-30
25
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ 0-10
10
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή 0-20
15
ηεο χιεο (0-20)
0-60
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
50
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5 0-100
75
&6

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΚΟΜΒΟΤΛΖ ΜΗΥΑΖΛ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Κξηηήξην

1:πλάθεηα

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

δηδ. ΝΑΙ/ΌΥΙ

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΗ
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ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ
έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελεδηδ. εκπεηξία
γ) επηζηεκνληθέο
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
ζε ζπλέδξηα
δ) θάηνρνο ζπλαθνχο
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή
ηεο χιεο (0-20)
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5
&6

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 5
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
0-12 [έσο πέληε: 5 12
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
0-8
4
0-40

31

0-30

25

0-10

10

0-20

15

0-60
0-100

50
81

Όλνκα ππνςεθίνπ/αο: ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ
Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο

Μνλάδεο βαζκνιφγεζεο

Κξηηήξην 1:πλάθεηα δηδ. ΝΑΙ/ΌΥΙ
δηαηξ. ή/θαη εξεπλεηηθνύ

Κξηηήξηα βαζκνιφγεζεο

ΝΑΗ
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έξγνπ κε ην επηζηεκνληθό
πεδίν
Κξηηήξην 2: Λήςε δηδ.
ηίηινπ
(εκεξνκελία
ππνζηήξημεο)
κεηά
ηελ
1/1/2008
Κξηηήξην 3: Αλαγλώξηζε δηδ.
ηίηινπ
ηεο
αιινδαπήο
(ΓΟΑΣΑΠ)
Κξηηήξην
4:
Τπνβνιή
ζρεδηαγξάκκαηνο
δηδαζθαιίαο γηα όια ηα
νξηζκέλα καζήκαηα ηνπ
επηζηεκνληθνύ πεδίνπ
Κξηηήξην 5: Βηνγξαθηθό
ζεκείσκα ππνςεθίνπ/αο, ην
νπνίν
αλαιύεηαη
ζηα
αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα δηδ. δηαηξηβήο θαη
δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ
β) πξνεγνχκελεδηδ. εκπεηξία

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΙ/ΌΥΙ

ΝΑΗ

ΝΑΗ

0-10

10

0-10 [έσο πέληε έηε: 5 0
κνλάδεο, άλσ ησλ
πέληε: 10 κνλάδεο]
γ) επηζηεκνληθέο
0-12 [έσο πέληε: 5 5
δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο
κνλάδεο, έσο δέθα: 10
ζε ζπλέδξηα
κνλάδεο, άλσ ησλ
δέθα: 12 κνλάδεο]
δ)
θάηνρνο
ζπλαθνχο 0-8
0
κεηαδηδαθηνξηθνχ ηίηινπ
0-40
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 5
15
Κξηηήξην 6: ρεδηάγξακκα
δηδαζθαιίαο
όισλ
ησλ
καζεκάησλ ηνπ γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ην νπνίν αλαιύεηαη
ζηα αθόινπζα:
α) ζπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή 0-30
30
ηνπ θάζε καζήκαηνο
β) αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ 0-10
10
κεζνδνινγηψλ/ζεσξηψλ
&
βηβιηνγξαθίαο
γ) δνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή 0-20
20
ηεο χιεο (0-20)
0-60
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ 6
60
ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΖΡΗΩΝ 5 0-100
75
&6
Κατϊ την εξϋταςη των φακϋλων των υποψηφύων η επιτροπό, μετϊ από διαβούλευςη,
κατϋληξε ςτα ακόλουθα:
1. Σε ό,τι αφορϊ την υποψηφιότητα του κυρύου Νικολάου Φούφα, η επιτροπό
βαθμολόγηςε την υποψηφιότητα του, όπωσ φαύνεται από τον ςχετικό πύνακα, με
τον ςυνολικό βαθμό 85 (ογδόντα πϋντε).
17

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
2. Σε ό,τι αφορϊ την υποψηφιότητα του κυρύου Γεωργίου Σωτηρόπουλου, η
επιτροπό βαθμολόγηςε την υποψηφιότητα του, όπωσ φαύνεται από τον ςχετικό
πύνακα, με τον ςυνολικό βαθμό 75 (εβδομόντα πϋντε).
3. Σε ό,τι αφορϊ την υποψηφιότητα του κυρύου Μιχαήλ Σκομβούλη, η επιτροπό
βαθμολόγηςε την υποψηφιότητα του, όπωσ φαύνεται από τον ςχετικό πύνακα, με
τον ςυνολικό βαθμό 81 (ογδόντα ϋνα).
4. Σε ό,τι αφορϊ την υποψηφιότητα τησ κυρύασ Αγγελικήσ Παπαθαναςίου, η
επιτροπό βαθμολόγηςε την υποψηφιότητα τησ, όπωσ φαύνεται από τον ςχετικό
πύνακα, με τον ςυνολικό βαθμό 75 (εβδομόντα πϋντε).
Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο.
Πξόεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε: Παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
Σα παξφληα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ απνθάζηζαλ
νκφθσλα, ηελ θαηάηαμε-ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Β. Δπηζηεκνληθό Πεδίν
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΘΔΩΡΗΑ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο
σο εμήο:
1νοΦνύθαο Νηθόιανο 85/100
2εθνκβνύιεο Μηραήι 81/100
3νοσηεξόπνπινο Γεώξγηνο 75/100
4εΠαπαζαλαζίνπ Αγγειηθή 75/100
Γηα ην Γ. Σξίην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ έρνπλ
ππνβιεζεί νη θάησζη ππνςεθηφηεηεο: 1) Καξαθψζηα Κσλ/λα αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3713/27-0718, 2) Γξαθνπιαξάθνο ηαχξνο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3731/27-08-18, 3) Ιζζί Μνπξάη αξ.
πξση. ΔΛΚΔ 3729/27-08-18, 4) Υξηζηνθήο Νηθφιανο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3748/27-08-18, 5)
Λάκπξνπ Αιέμαλδξνο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3749/27-08-18, 6) Μνχηζεο Ισάλλεο αξ. πξση.
ΔΛΚΔ 3755/27-08-18
Η Δπηηξνπή θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηέζεζε ην ππ. αξ. Πξση.
1446/10-09-18 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ζα
είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/ήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
επηινγήο ησλ επνκέλσλ ππνςεθίσλ, έσο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο.
Τπνςεθηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξφζθιεζε, δελ βαζκνινγνχληαη θαη απνξξίπηνληαη. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ε νπνία θαη έρεη δνζεί ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο καδί κε ηηο
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Ο ιφγνο δίδεηαη ζηελ αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Γεζπ. Παπαδεκεηξίνπ.
Αλαπι. Καζεγήηξηα Γεζπ. Παπαδεκεηξίνπ: Θα ζαο δηαβάζσ ην ππ' αξ. Πξση. 1446/10-918 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάμακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν
επηζπλάπησ ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο θαη έρεη σο αθνινχζσο:
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο
1. υνάφεια Διδακτορικοφ
2. ΧρόνοσΛήψησ
3. ΔΟΑΣΑΠ
4. Τποβολήχεδιαγράμματοσ
5. Βιογραφικό
α) υνάφεια διατριβήσ και ζργου (0-10)
β) Διδακτική εμπειρία (0-10)

Ι. ΜΟΤΣΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Α. ΛΑΜΠΡΟΤ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ν.ΧΡΙΣΟΦΗ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

7
5

9
5

7
5
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γ) Δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ (0-12)
δ) Μεταδιδακτ. Σιτλοι (0-8)
ΤΝΟΛΟ Κριτηρίου 5 (0-40)
6. χεδιάγραμμα μαθημάτων
α) υνάφεια (0-30)
β) Καινοτόμεσμζθοδοι&θεωρίεσ
(0-10)
γ) Δομή, οργάνωςη,κατανομή φλησ (0-20)
ΤΝΟΛΟ Κριτηρίου 6 (0-40)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (0-100)

10
0
22

12
8
34

12
8
32

28
3

30
9

30
9

14
45
67

18
57
91

15
54
86

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο
1. υνάφεια Διδακτορικοφ
2. ΧρόνοσΛήψησ
3. ΔΟΑΣΑΠ
4. Τποβολήχεδιαγράμματοσ
5. Βιογραφικό
α) υνάφεια διατριβήσ και ζργου (0-10)
β) Διδακτική εμπειρία (0-10)
γ) Δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ (0-12)
δ) Μεταδιδακτ. Σιτλοι (0-8)
ΤΝΟΛΟ Κριτηρίου 5 (0-40)
6. χεδιάγραμμα μαθημάτων
α) υνάφεια (0-30)
β) Καινοτόμεσμζθοδοι&θεωρίεσ
(0-10)
γ) Δομή, οργάνωςη,κατανομή φλησ (0-20)
ΤΝΟΛΟ Κριτηρίου 6 (0-40)
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (0-100)

Μ. ISSI
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Κ. ΚΑΡΑΚΩΣΑ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

.ΔΡΑΚΟΤΛΑΡΑΚΟ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

7
5
10
0
22

3
5
10
0
18

3
0
12
0
15

28
3

28
5

25
6

12
43
65

12
45
63

15
46
61

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο.
Πξόεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε: Παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
Σα παξφληα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ απνθάζηζαλ
νκφθσλα, ηελ θαηάηαμε-ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γ. Δπηζηεκνληθό Πεδίν
ΟΘΩΜΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο σο εμήο:
1νο Λάκπξνπ Αιέμαλδξνο 91/100
2νο Υξηζηνθήο Νηθόιανο 86/100
3νοΜνύηζεο Ησάλλεο 67/100
4νοΗζζίΜνπξάη 65/100
5ε Καξαθώζηα Κσλ/λα 63/100
6νοΓξαθνπιαξάθνο ηαύξνο 61/100
Γηα ην Γ. Σέηαξην Δπηζηεκνληθό πεδίν ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΩΡΗΑ έρνπλ
ππνβιεζεί νη θάησζη ππνςεθηφηεηεο: 1) Καθξηδήο Αλδξέαο αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3538/27-07-18,
2) Καθαιέηξε Γεσξγία αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3745/27-08-18, 3) Παπιή Καιιηφπε αξ. πξση.
ΔΛΚΔ 3695/03-08-18, 4)Σδαβάξα Γεσξγία αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3783/28-08-18, 5) Μαληνχδεο
Δκκαλνπήι αξ. πξση. ΔΛΚΔ 3784/28-08-18
Η Δπηηξνπή θαηάξηηζε πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ θαη θαηέζεζε ην ππ. αξ. Πξση.
1484/11-09-18 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. Ο/Η ππνςήθηνο/α κε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία, ζα
είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/ήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
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επηινγήο ησλ επνκέλσλ ππνςεθίσλ, έσο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο θαηάηαμεο.
Τπνςεθηφηεηεο πνπ δελ πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ
πξφζθιεζε, δελ βαζκνινγνχληαη θαη απνξξίπηνληαη. Σα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο
πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξφζθιεζε ε νπνία θαη έρεη δνζεί ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο καδί κε ηηο
αηηήζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ.
Ο ιφγνο δίδεηαη ζηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Αλδξ. Κφιιηα.
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξ. Κόιιηαο: Θα ζαο δηαβάζσ ην ππ' αξ. Πξση. 1484/11-0918 πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο πνπ ζπληάμακε σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο, ην νπνίν
επηζπλάπησ ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο θαη έρεη σο αθνινχζσο:
ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΣΡΗΜΔΛΟΤ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Η ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπγθξνηήζεθε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο
Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ιζηνξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 04.07.2018 πξνθεηκέλνπ λα
επηιέμεη έλα δηδάζθνληα-νπζα γηα ηξία καζήκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΔΩΡΙΑ» κε ηνπο αθφινπζνπο ηίηινπο:
Κ.Μ.110524«Διιεληθή νηθνλνκηθή ηζηνξία: 19νο θαη πξψηκνο 20νο αηψλαο” - Μάζεκα
Τπνρξεσηηθήο Δπηινγήο εαξηλνχ εμακήλνπ, 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ.
Κ.Μ.110523«Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Ηζηνξία κεηά ην 1945” - Μάζεκα Διεχζεξεο Δπηινγήο
ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, 5νπ θαη 7νπ εμακήλνπ.
Κ.Μ.110004«Πνιηηηθή Οηθνλνκία Η: Δηζαγσγή ζηε Μηθξννηθνλνκία” - Μάζεκα Τπνρξεσηηθήο
Δπηινγήο εαξηλνχ εμακήλνπ, 2νπ θαη 4νπ εμακήλνπ.
ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε
Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 2018 – 2019 (με κωδικό MIS 5030371 τησ ΕΤΔ
του Επιχει
, Εκπαίδευςη και Δια
Βίου Μάθηςη») ζπλεδξίαζε ζήκεξα Γεπηέξα 10.09.2018 θαη ψξα 12:00 θαη αθνχ εμέηαζε
ιεπηνκεξψο ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ (Αλδξέαο Καθξηδήο, Δκκαλνπήι Μαληνχδεο,
Γεσξγία Καθαιέηξε, Γεσξγία Σδαβάξα θαη Καιιηφπε Παπιή) ηνπο αμηνιφγεζε κε βάζε ηα
θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε ηνπ ΔΛΚΔ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (αξ. πξση.
ΔΔ.3373, 24.07.2018) σο αθνινχζσο:
Αμηνιόγεζε Γεσξγίαο Καθαιέηξε
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Μονάδεσ
Βακμολόγθςθσ

Κριτιριο 1: ςυνάφεια διδακτορικισ διατριβισ ι/και του ερευνθτικοφ ζργου με το
επιςτθμονικό πεδίο

ΝΑΙ

Κριτιριο 2: λιψθ του διδακτορικοφ τίτλου (θμερομθνία επιτυχοφσ υποςτιριξθσ)
μετά τθν 01.01.2008)

ΝΑΙ

Κριτιριο 3: αναγνϊριςθ διδακτορικοφ τίτλου από τον ΔΟΑΣΑΠ (ςε περίπτωςθ
κατοχισ τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικοφ μόνο)

ΝΑΙ

Κριτιριο 4: Τποβολι ςχεδιαγράμματοσ διδαςκαλίασ για όλα τα οριςμζνα
μακιματα του επιςτθμονικοφ πεδίου

ΝΑΙ

/φίασ, το οποίο αναλφεται ςτα
ακόλουκα:

α) ςυνάφεια διδακτορικήσ διατριβήσ και δημοςιευμζνου ζργου

φνολο από 1
ζωσ 40,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ
1/10
5/10

-

Ζωσ 5 ζτη: 5μονάδεσ
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Άνωτων 5 ετϊν: 5μονάδεσ
γ) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια
Μζχρι 5 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 5 μονάδεσ
για >5 και ≤10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 10
μονάδεσ
για>10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 12 μονάδεσ
δ) κάτοχοσ ςυναφοφσ μεταδιδακτορικοφ τίτλου

5/12

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5
Κριτιριο 6:χεδιάγραμμα διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων του γνωςτικοφ
πεδίου, το οποίο αναλφεται ςτα ακόλουκα:

11/40

0/8
φνολο από 0
ζωσ 60,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματοσ

14/30

β) αξιοποίηςη καινοτόμων μεθοδολογιϊν/θεωριϊν & βιβλιογραφίασ

5/10
12/20

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6

31/60

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5 & 6

42/100

Αμηνιόγεζε Αλδξέα Καθξηδή
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Μονάδεσ
Βακμολόγθςθσ

Κριτιριο 1: ςυνάφεια διδακτορικισ διατριβισ ι/και του ερευνθτικοφ ζργου με το
επιςτθμονικό πεδίο

ΝΑΙ

Κριτιριο 2: λιψθ του διδακτορικοφ τίτλου (θμερομθνία επιτυχοφσ υποςτιριξθσ)
μετά τθν 01.01.2008)
Κριτιριο 3: αναγνϊριςθ διδακτορικοφ τίτλου από τον ΔΟΑΣΑΠ (ςε περίπτωςθ
κατοχισ τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικοφ μόνο)

ΝΑΙ

Κριτιριο 4: Τποβολι ςχεδιαγράμματοσ διδαςκαλίασ για όλα τα οριςμζνα
μακιματα του επιςτθμονικοφ πεδίου

ΝΑΙ

/φίασ, το οποίο αναλφεται ςτα
ακόλουκα:

ΝΑΙ

φνολο από 1
ζωσ
40,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια διδακτορικήσ διατριβήσ και δημοςιευμζνου ζργου

10/10

β) προηγοφμενη
Ζωσ 5 ζτη: 5μονάδεσ
Άνω των 5 ετϊν: 5μονάδεσ
γ) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια
Μζχρι 5 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 5 μονάδεσ
για >5 και ≤10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 10
μονάδεσ
για>10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 12 μονάδεσ
δ) κάτοχοσ ςυναφοφσ μεταδιδακτορικοφ τίτλου

10/10

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5
Κριτιριο 6:χεδιάγραμμα διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων του γνωςτικοφ
πεδίου, το οποίο αναλφεται ςτα ακόλουκα:

α) ςυνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματοσ
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12/12

0/8
32
φνολο από 0
ζωσ 60,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ
30/30

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
β) αξιοποίηςη καινοτόμων μεθοδολογιϊν/θεωριϊν & βιβλιογραφίασ

8/10
20/20

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6

58/60

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5 & 6

90/100

Αμηνιόγεζε Καιιηόπεο Παπιή
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Μονάδεσ
Βακμολόγθςθσ

Κριτιριο 1: ςυνάφεια διδακτορικισ διατριβισ ι/και του ερευνθτικοφ ζργου με το
επιςτθμονικό πεδίο

ΝΑΙ

Κριτιριο 2: λιψθ του διδακτορικοφ τίτλου (θμερομθνία επιτυχοφσ υποςτιριξθσ)
μετά τθν 01.01.2008)

ΝΑΙ

Κριτιριο 3: αναγνϊριςθ διδακτορικοφ τίτλου από τον ΔΟΑΣΑΠ (ςε περίπτωςθ
κατοχισ τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικοφ μόνο)

ΝΑΙ

Κριτιριο 4: Τποβολι ςχεδιαγράμματοσ διδαςκαλίασ για όλα τα οριςμζνα
μακιματα του επιςτθμονικοφ πεδίου

ΟΧΙ*

υποψθφίου/φίασ, το οποίο αναλφεται ςτα
ακόλουκα:

φνολο από 1
ζωσ 40,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια διδακτορικήσ διατριβήσ και δημοςιευμζνου ζργου
β) προηγοφμενη
Ζωσ 5 ζτη: 5μονάδεσ
Άνωτων 5 ετϊν: 5μονάδεσ
γ) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια
Μζχρι 5 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 5 μονάδεσ
για >5 και ≤10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 10
μονάδεσ
για>10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 12 μονάδεσ
δ) κάτοχοσ ςυναφοφσ μεταδιδακτορικοφ τίτλου
ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5
Κριτιριο 6:χεδιάγραμμα διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων του γνωςτικοφ
πεδίου, το οποίο αναλφεται ςτα ακόλουκα:

φνολο από 0
ζωσ 60,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματοσ
β) αξιοποίηςη καινοτόμων μεθοδολογιϊν/θεωριϊν & βιβλιογραφίασ
ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6
ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5 & 6

*Η θπξία Παπιή θαηέζεζε ζρεδηάγξακκα δηδαζθαιίαο γηα έλα κφλν απφ ηα ηξία
καζήκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ. πλεπψο ε ππνςεθηφηεηά ηεο δελ θάιπςε ην
θξηηήξην 4 ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο θαη σο επαθφινπζν δελ έιαβε ζρεηηθή
βαζκνιφγεζε ζηα θξηηήξηα 5 θαη 6.
Αμηνιόγεζε Δκκαλνπήι Μαληνύδε
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Μονάδεσ
Βακμολόγθςθσ

Κριτιριο 1: ςυνάφεια διδακτορικισ διατριβισ ι/και του ερευνθτικοφ ζργου με το
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ΝΑΙ

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
επιςτθμονικό πεδίο
Κριτιριο 2: λιψθ του διδακτορικοφ τίτλου (θμερομθνία επιτυχοφσ υποςτιριξθσ)
μετά τθν 01.01.2008)

ΝΑΙ

Κριτιριο 3: αναγνϊριςθ διδακτορικοφ τίτλου από τον ΔΟΑΣΑΠ (ςε περίπτωςθ
κατοχισ τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικοφ μόνο)

ΝΑΙ

Κριτιριο 4: Τποβολι ςχεδιαγράμματοσ διδαςκαλίασ για όλα τα οριςμζνα
μακιματα του επιςτθμονικοφ πεδίου

ΝΑΙ

/φίασ, το οποίο αναλφεται ςτα
ακόλουκα:

φνολο από 1
ζωσ 40,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια διδακτορικήσ διατριβήσ και δημοςιευμζνου ζργου

5/10

β) προηγοφμενη
Ζωσ 5 ζτη: 5μονάδεσ
Άνωτων 5 ετϊν: 5μονάδεσ
γ) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια
Μζχρι 5 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 5 μονάδεσ
για >5 και ≤10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 10
μονάδεσ
για>10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 12 μονάδεσ
δ) κάτοχοσ ςυναφοφσ μεταδιδακτορικοφ τίτλου

5/10

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5
Κριτιριο 6:χεδιάγραμμα διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων του γνωςτικοφ
πεδίου, το οποίο αναλφεται ςτα ακόλουκα:

10/12

0/8
20/40
φνολο από 0
ζωσ 60,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματοσ

23/30

β) αξιοποίηςη καινοτόμων μεθοδολογιϊν/θεωριϊν & βιβλιογραφίασ

8/10
15/20

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6

46/60

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5 & 6

66/100

Αμηνιόγεζε Γεσξγίαο Σδαβάξα
Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Μονάδεσ
Βακμολόγθςθσ

Κριτιριο 1: ςυνάφεια διδακτορικισ διατριβισ ι/και του ερευνθτικοφ ζργου με το
επιςτθμονικό πεδίο

ΝΑΙ

Κριτιριο 2: λιψθ του διδακτορικοφ τίτλου (θμερομθνία επιτυχοφσ υποςτιριξθσ)
μετά τθν 01.01.2008)

ΝΑΙ

Κριτιριο 3: αναγνϊριςθ διδακτορικοφ τίτλου από τον ΔΟΑΣΑΠ (ςε περίπτωςθ
κατοχισ τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικοφ μόνο)

ΝΑΙ

Κριτιριο 4: Τποβολι ςχεδιαγράμματοσ διδαςκαλίασ για όλα τα οριςμζνα
μακιματα του επιςτθμονικοφ πεδίου

ΝΑΙ

/φίασ, το οποίο αναλφεται ςτα
ακόλουκα:

α) ςυνάφεια διδακτορικήσ διατριβήσ και δημοςιευμζνου ζργου
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φνολο από 1
ζωσ 40,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ
4/10

ΑΔΑ: 6ΨΗΑ469Β7Α-30Ω
β) προηγοφμενη
Ζωσ 5 ζτη: 5μονάδεσ
Άνω των 5 ετϊν: 5μονάδεσ
γ) επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια
Μζχρι 5 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 5 μονάδεσ
για >5 και ≤10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 10
μονάδεσ
για>10 επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ/ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια: 12 μονάδεσ
δ) κάτοχοσ ςυναφοφσ μεταδιδακτορικοφ τίτλου

5/10

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5
Κριτιριο 6:χεδιάγραμμα διδαςκαλίασ όλων των μακθμάτων του γνωςτικοφ
πεδίου, το οποίο αναλφεται ςτα ακόλουκα:

14/40

5/12

0/8
φνολο από 0
ζωσ 60,
επιμεριηόμενο
ωσ ακολοφκωσ

α) ςυνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματοσ

17/30

β) αξιοποίηςη καινοτόμων μεθοδολογιϊν/θεωριϊν & βιβλιογραφίασ

5/10
14/20

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 6

36/60

ΤΝΟΛΟ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 5 & 6

50/100

Αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ ησλ κειψλ ηεο πλέιεπζεο.
Πξόεδξνο θαζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε: Παξαθαιψ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ ςεθνθνξία.
Σα παξφληα κέιε ηεο ζπλέιεπζεο, κεηά απφ ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ απνθάζηζαλ
νκφθσλα, ηελ θαηάηαμε-ζεηξά αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Γ. Δπηζηεκνληθό Πεδίν
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΘΔΩΡΗΑ ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν Πξαθηηθφ ηεο
Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο σο εμήο:
1νο Καθξηδήο Αλδξέαο 90/100
2νο Μαληνύδεο Δκκαλνπήι 66/100
3νο Σδαβάξα Γεσξγία 50/100
4νο Καθαιέηξε Γεσξγία 42/100
......................................................................................................................................................
Μεηά ηα αλσηέξσ ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Ζ Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Β. Γεξκεληδόγινπ
Καζεγήηξηα Υξ. Κνπινύξε
Αθξηβέο απφζπαζκα
Αζήλα 14-09-2018
Η Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο
Τπνγξαθή*

Β. Γεξκεληδφγινπ
* Η ππνγξαθή έρεη ηεζεί πξσηφηππν πνπ ηεξείηαη ζην αξρείν νπ Σκήκαηνο
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