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ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 
   Μυτιλήνη, 09.02.2022 
   Α.Π.: 144 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
Η Έκτακτη Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην  

συνεδρίαση με αριθμό 122/09.02.2022 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) διδάσκοντα με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του 

Π.Δ. 407/80, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, ως ακολούθως: 

 

Το Διδακτικό Προσωπικό που θα προσληφθεί θα αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων στα 

παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:  

  

• «Πρακτική Άσκηση στη διδακτική της Κοινωνιολογίας» (1/2 θέση ανά εξάμηνο) 

 

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Πρακτική Άσκηση στη διδακτική της 

Κοινωνιολογίας» περιλαμβάνει θέματα σχεδιασμού  και οργάνωσης διδακτικών εφαρμογών 

της επιστήμης της κοινωνιολογίας, εστιάζοντας κυρίως σε μεθόδους που αναδεικνύουν 

βέλτιστους τρόπους  παρουσίασης  μικροδιδασκαλιών σε  ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Το 

αντικείμενο αναφέρεται επίσης σε  επιλογές μοντέλων, μεθόδων και τεχνικών για την 

Κοινωνιολογία αλλά και ευρύτερα για τις κοινωνικές επιστήμες εντάσσοντας τεχνικές και 

διαδικασίες αξιολόγησης πάνω σε μετρήσιμους στόχους και προτυποποιημένα συστήματα 

ποιότητας αλλά και κριτικής αποτίμησης και αναστοχαστικής προσέγγισης του συνολικού 

διδακτικού έργου της επιστήμης της Κοινωνιολογίας. 

 

*** 

Διευκρινίζεται ότι η σχετική πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2021 - 22. 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την υπό προκήρυξη θέση θα πρέπει να είναι 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τα εξής: 

- Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή διδασκαλία. 

- Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 

- Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά 

 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.soc.aegean.gr 

 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη 

στοιχεία τους), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή 

(σκαναρισμένο κείμενο με υπογραφή) στις διευθύνσεις: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Προέδρου: M.Marangudakis@aegean.gr   

Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας: secr-soc@aegean.gr),  
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μέχρι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2022.  

 

Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κ  

Ευστράτιος Μπουλμπούλης, τηλ. 22510 36525). 

 

                 

 

Ο  Πρόεδρος 

* 

 

Μανούσος Μαραγκουδάκης 

Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας 

 

 

 

*Η υπογραφή του προέδρου έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του Τμήματος  
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