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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ 4900

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
Π.Δ. 407/1980 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος

Εικαστικών Τεχνών στη συνεδριασή της στις 10.12.2019 αποφάσισε
την πρόσληψη για το έτος 2020
διδασκόντων με μερική
βάσει του π.δ. 407/1980
για την κάλυψη των κάτωθι διδακτικών
αναγκών, ως εξής:
Α. Μια (1) θέση συμβασιούχου
συμβασιούχων

απασχόληση

διδάσκοντα

σκηνοθέτη του θεωρητικού
κινηματογράφου για τις διδακτικές
ανάγκες του μαθήματος του

Μεταπτυχιακού

Προγράμματος Ψηφιακές
Μορφές Τέχνης «Γλώσσα, αρχές
και αισθητική του Κινηματογράφου».
Β. Μία (1) θέση συμβασιούχου
διδάσκοντα

με πτυχίο Γλυπτικής, κατόχου
μεταπτυχιακού διπλώματος στην
τέχνη και τεχνολογία, με πεδία εφαρμογής
ψηφιακής γλυπτικής αλγοριθμικής
τέχνης με 2D και 3D εφαρμογές.
Γ. Μία (1) θέση συμβασιούχου διδάσκοντα

πτυχιούχου Σχολής Καλών
και κατόχου Master οτις Ψηφιακές
Μορφές Τέχνης, για τις διδακτικές
ανάγκες των μαθημάτων ι)
γραφικά-συνθετική κίνηση
(1ο 2ο και 3ο εξάμηνο).
Δ. Μια (1) θέση συμβασιούχου
για τις διδακτικές ανάγκες
του μαθήματος «θεωρίες και Τεχνολογίες
της Αισθητικής Αντίληψης μεθοδολογία».
Οσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και
ενδιαφέρονται για την ανωτέρω θέση
καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία
του Τμήματος Εικαστικών
στην διεύθυνση Πατησίων 42, ΤΚ
10682 Αθήνα (210-3897143) τα κάτωθι
δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο
σε ηλεκτρονική μορφή (εκτός της
από την Πέμπτη 19.12.2019 έως
και την Τετάρτη 15.1.2020.
1. Εντυπη αίτηση υποψηφιότητας
όπου θα αναφέρεται υποχρεωτικά το
mail και το κινητό τηλέφωνο.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο
της υπό πλήρωση θέσης.
3. Βιογραφικό σημείωμα και συνοπτικό
υπόμνημα εργασιών αποκλειστικά
και μόνο σε cd σε 6 αντίγραφα
στα οποία θα αναγράφεται το όνομα.
Τεχνών

Τρισδιάστατα

διδάσκοντα

Ερευνητική

Τεχνών

αίτησης)

Επιστημονικές εργασίες
και μόνο σε cd.
5. Διδακτική εμπειρία σχετική με
το επιστημονικό αντικείμενο σε cd.
Ο Πρύτανης
4.

αποκλειστικά

Τρανός Νικόλαος

