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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη
Σύναψη Mίας (1) Σύμβασης Έργου
Ιδιωτικού Δικαίου
Για ανάθεση ιδιωτικού έργου για διδασκαλία του μαθήματος
ΜΠ13- «Βιοστατιστική» σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα
στα
πλαίσια
του
Προγράμματος
Μεταπτυχιακών
Σπουδών
«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας, για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2015-16
(Β’ Κύκλος Σπουδών).
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Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας,
λαμβάνοντας υπόψη:
 Την υπ’ αριθμ. 41/21-01-2016 (θέμα 7ο) με (ΑΔΑ:ΩΔΙΡΟΞΑ0-ΦΦΜ) απόφαση της
Συνεδρίασης της Ε.Ε.Ε. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1)
Σύμβασης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου για την διδασκαλία του μαθήματος
ΜΠ13«Βιοστατιστική» σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα στα πλαίσια του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για
το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2015-16 (Β’ Κύκλος Σπουδών).
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Έργο: Η διδασκαλία 39 ωρών του μαθήματος ΜΠ13 «Βιοστατιστική» σύμφωνα με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα.
Απαραίτητα προσόντα
1. Διδακτορικό δίπλωμα
2. Να διαθέτουν εκπαιδευτική και ερευνητική εμπειρία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του
εξωτερικού στο συγκεκριμένο αντικείμενο
Διάρκεια και όροι απασχόλησης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η διδασκαλία γίνεται στις
εγκαταστάσεις του Τμήματος από Παρασκευή ως Κυριακή σε πρωινές ή απογευματινές
ώρες.
Αμοιβή
Η

δαπάνη

θα

καλυφθεί

από

τον

προϋπολογισμό

του

Προγράμματος

Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης του διδάσκοντα καθορίζεται
ως ποσοστό των αμοιβών των αντιστοίχων αμοιβών των μελών ΕΠ ανάλογα με τα προσόντα
των διδασκόντων με ελάχιστη αποζημίωση 1200 ευρώ για το σύνολο των 39 διδαχθέντων
ωρών.

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗ– ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Επιλογή Υποψηφίων

H επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5
του νόµου 3685/2008 και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας, που
ορίζονται

στον

Οδηγό

Σπουδών

του

Προγράµµατος

και

στον

Κανονισµό

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος, η συνάφεια της επαγγελµατικής εµπειρίας
και του διδακτικού και ερευνητικού έργου των υποψηφίων στο γνωστικό αντικείµενο,
που καλούνται να διδάξουν.
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Ειδικότερα:
Προσόντα

Βαθμολογία

Πτυχίο

15%

Μεταπτυχιακός τίτλος

15%

Διδακτορικός τίτλος

20%

Γνώση Αγγλικών

10%

Εκπαιδευτική εμπειρία σε ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας της υπό

30%

προκήρυξη θέση
Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις – συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα εκ

10%

των οποίων ένα μέρος να είναι συναφείς με το αντικείμενο διδασκαλίας της
υπό προκήρυξη θέση
Η επίδοση-βαθμός ανά αξιολογικό κριτήριο αναλύεται ως εξής:
1ο Κριτήριο : Συναφές πτυχίο 15%. Μη συναφές πτυχίο 5%
2ο Κριτήριο : Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος 15%. Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος 5%
3ο Κριτήριο : Συναφής διδακτορικός τίτλος 20%. Μη συναφής διδακτορικός τίτλος 10%
4ο Κριτήριο : 5% για μία γλώσσα βασικού επιπέδου και 10% για δύο γλώσσες ή μία σε
άριστο επίπεδο
ο

5 Κριτήριο : 30% για συναφή διδακτική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ πάνω από 10 χρόνια, 20% για
συναφή διδακτική προϋπηρεσία σε ΑΕΙ πάνω από 5 χρόνια, 10% για συναφή διδακτική
προϋπηρεσία σε ΑΕΙ μέχρι 5 χρόνια.
ο

6 Κριτήριο : 1% για κάθε μία συναφή δημοσίευση ή ερευνητικό έργο ή ερευνητική
ανακοίνωση (μέχρι 6) και 1% για κάθε μία μη συναφή δημοσίευση ή ερευνητικό έργο ή
ερευνητική ανακοίνωση (μέχρι 4).
Η πρόταση κάθε
δικαιολογητικά:

ενδιαφερόμενου

πρέπει

να

περιλαμβάνει

τα

παρακάτω

1. Πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) για τίτλους
της αλλοδαπής)
3. Βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει και το επιστημονικό έργο (και σε ηλεκτρονική
μορφή) (αρχείο Microsoft Word).
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα
5. Βεβαιώσεις σχετικής προϋπηρεσίας
7. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην
επιλογή.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλλουν εκτός των ανωτέρω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη

Σελίδα 3 από 6

χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Ο εργολάβος θα απολαμβάνει πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας από τον ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι.
Στερεάς Ελλάδας πλην όμως θα λαμβάνει διευκρινιστικές και λοιπές οδηγίες.
Η πληρωμή του εργολάβου θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη παραγωγής του
συγκεκριμένου παραδοτέου έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π . Α.Κ
που βρίσκουν εν προκειμένου εφαρμογή. Επίσης η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί εάν
υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.
Ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ως προς την
καθεαυτού σύναψη της σύμβασης και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα
προχωρήσει στην σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσμάτων, παρά μόνο το
τελικό αποτέλεσμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.
Ως προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση
του τελικού αποτελέσματος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύεται η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα
ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, δικαίωμα που
ασκείται υπέρ του αιτούντος υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία
Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης
των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
3. Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης έργου
Ο/η επιλεχθείς/είσα θα κληθεί να υπογράψει σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου
Ιδιωτικού Δικαίου στην οποία θα καθορίζονται το αντικείμενο του έργου, τα ενδιάμεσα και
τελικά παραδοτέα, ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους και ο τρόπος πληρωμής.
4.Υποβολή πρότασης
Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) καλούνται να υποβάλλουν την πρότασή τους οι
ίδιοι ή αποστέλλοντας ταχυδρομικά την σχετική επιστολή, με τα απαιτούμενα αποδεικτικά, η
οποία πρέπει να περιέλθει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου, της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, μέχρι την Τρίτη 23-02-2016 ώρα 14 :30 μ.μ. με
την ένδειξη:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
( 3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ ) ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35100
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μίας (1)Σύμβασης έργου Ιδιωτικού
Δικαίου για την διδασκαλία του μαθήματος ΜΠ13 -«Βιοστατιστική» σύμφωνα με το
εγκεκριμένο πρόγραμμα
στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμ. Φυσικοθεραπείας, για το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδ.
Έτους 2015-16 (Β’ Κύκλος Σπουδών).
(αρ. πρωτ. πρόσκλησης 197/17-02-2016)
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5.Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί:
1) στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας: http://www.teiste.gr
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php
2) στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία»
http://mscphysio.teiste.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περίγραμμα διδασκαλίας, αμοιβές και άλλες
σχετικές πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος
Αν.
Καθηγητή
Νικόλαο
Στριμπάκο,
nikstrimp@teilam.gr,
mscphysio@teiste.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

(Ακολουθεί υπόδειγμα Πρότασης)
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ΠΡΟΤΑΣΗ
ΛΑΜΙΑ, …………/……………/2016
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:
Α.Δ.Τ.:
ΑΦΜ/ΔΟΥ:

ΠΡΟΣ
Ε.Ε.Ε. ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την υποβολή
της πρότασης - δικαιολογητικών μου, στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.
πρωτ. 197/17-02-2016) για την σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου για την διδασκαλία
του μαθήματος ΜΠ13 - «Βιοστατιστική» στα
πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του
Τμ. Φυσικοθεραπείας για το Εαρινό Εξάμηνο
του ακαδ. Έτους 2015-16 (Β’ Κύκλος
Σπουδών).

Δ/ΝΣΗ:
ΤΗΛ.:
e-mail:
Ο/ Η ΑΙΤ…………

ΘΕΜΑ:
Υποβολή δικαιολογητικών
στην
πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
(αρ. πρωτ 197/17-02-2016)
Συνημμένα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
.
.
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