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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Δασολογίας
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών

Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας

και Δασολογίας του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης κατά την αριθ

2/6 1 1 201 8 συνεδρίαση της αποφάσισε να
καλύψει τη διδασκαλία των μαθημάτων
1 Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών

του ογδόου Η εξαμήνου
σπουδών πεντάωρου υποχρεωτικού μαθήματος

2 Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις του ογδόου
Η εξαμήνου σπουδών τρίωρου υποχρεωτικού

κατ επιλογήν μαθήματος
του Εαρινού εξαμήνου σπουδών του ακαδημαϊκού

έτους 201 8-201 9 με διδάσκοντες
οι οποίοι θα προσληφθούν με σύμβαση

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

5 του Π.Δ 407/80
Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη

διδασκόντων βάσει του ΠΛ407/80
είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος
και σχετικής επιστημονικής εξειδίκευσης
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν

τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του
Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

και Φυσικών Πόρων της Σχολής

Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου

201 8 Στις αιτήσεις θα πρέπει να
αναφέρεται το κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι

κατέχουν ήδη άλλη θέση στον ευρύτερο

δημόσιο τομέα
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται
από αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων
σπουδών των υποψηφίων βιογραφικό σημείωμα

και συνοπτικό υπόμνημα για το εν
γένει επιστημονικό τους έργο Τα αντίγρα
φά των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
δεν απαιτούνται προκειμένου περί υποψηφίων

που υπηρετούν ήδη ως Καθηγητές
και Λέκτορες σε άλλα ελληνικά Α.Ε.Ι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούννα απευθύνονται

για κάθε πληροφορία στη Γραμματεία
του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης
Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Τηλ
2552041173-4
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

θα αποστέλλονται στην εξής διεύθυνση
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ δασολογίας
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Η Πρόεδρος
Καθηγήτρια Καλλιόπη Ραδόγλου
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