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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού́ 2018 - 2019» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση η οποία συγχρηματοδοτείται
από́ την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από́ Εθνικούς Πόρους, και
σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 96η/11.09.18) προσκαλεί
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για
την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σε ένα από τα
επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αναλυτικά
περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος της παρούσας
πρόσκλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται
να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία των
Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας
ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας
περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που
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ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψήφιου διδάσκοντα που καταθέτει
την πρόταση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
κριτήρια του Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των
κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την
περαιτέρω αξιολόγησή της.

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του
ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο
Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008
Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα
ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 5:Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και του συνολικού
ερευνητικού έργου
β) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία (2 μονάδες
ανά εξάμηνο διδασκαλίας)
γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια
(μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι
συναφείς με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 1 μονάδα για κάθε
δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με
κριτές και 0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις)
δ) αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα/εμπειρία σε συναφές
πεδίο (2,5 μονάδες ανά εξάμηνο)
Κριτήριο 6:Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του
γνωστικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

Μονάδες Βαθμολόγησης
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΝΑΙ/ΟΧΙ
Σύνολο από 1 έως 40,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως
1 - 10
0 - 10

0 - 10

0 - 10
Σύνολο από 0 έως 60,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως
0 - 30
0 –10
0 - 20

Η επιλογή́ των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις
των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης ανά Επιστημονικό Πεδίο. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και
διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από
την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος.
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Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν
θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψήφιοι. Οι πίνακες με τις μονάδες
βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο
ονοματεπώνυμό τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα(10) ημερολογιακών
ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και δικαίωμα
πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις, όσο και στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων.
Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης
στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης των άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της
ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και
ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που
θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα
επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την
αλλοδαπή το οποίο:
1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2008.
2. δεν κατέχει:
θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του
Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6
του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ
33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν
στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της
Ελλάδας ή της αλλοδαπής
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα
σε μόνο ένα (1) Τμήμα.Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί
στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών
δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση
τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ
1.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα
οριζόμενα από το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02- 2016).

2.

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων,
σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο
εγκρίθηκε με απόφαση της 14ης/3.5.18 Συνεδρίασης της Συγκλήτου,
συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

3.

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων
ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).

4.

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του
ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και διαμορφώνεται στα 2/3 της ανωτέρω
αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και στο 1/3 της αμοιβής σε
περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης
μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από
υποχρεωτική παρακολούθηση, εκ μέρους των φοιτητών, εργαστηρίων, η ανάθεση δύο
(2) τέτοιων μαθημάτων δεν επιφέρει απομείωση της συνολικής ετήσιας αμοιβής, ενώ
η ανάθεση ενός (1) τέτοιου μαθήματος επιφέρει απομείωση ίση με το 1/3 της
συνολικής ετήσιας αμοιβής.

5.

Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως
400€ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης
- διανυκτέρευσης του ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού
προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε
διαφορετικό νομό/νησί από εκείνο στο οποίο βρίσκεται η έδρα του Ιονίου
Πανεπιστημίου (Κέρκυρα). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση
στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.

6.

Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει
σχετικώνβεβαιώσεων (ανά μάθημα) του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η
υλοποίηση της διδασκαλίας επιπροσθέτως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικού
έργου στους φοιτητές που συμμετέχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων, σε ορισμένες
(τουλάχιστον 2) ώρες της εβδομάδας, οι οποίες ανακοινώνονται στους φοιτητές με
κάθε πρόσφορο μέσο.

7.

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του
ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
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•
•
•
•
•

Αίτηση Υποψηφιότητας
Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου
Επιστημονικού Πεδίου
Βιογραφικό́ σημείωμα
Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού́ Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
(αναγνωρισμένο από́ τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α
i.
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
ii.
τα στοιχεία του βιογραφικού́ σημειώματος είναι αληθή́,
iii.
δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6
του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ
33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος,
iv.
δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
v.
δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά
κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
πιστοποιητικό́ ελληνομάθειας Δ ́ επιπέδου από́ το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από́ το οποίο
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας https://rc.ionio.gr/edbm/. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής θα
είναι διαθέσιμο από τις 13/9/2018 και ώρα 14:00, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων στις 03/10/2018 και ώρα 14:00.

ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του
Ιονίου και κατ’ επέκταση για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη
σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της
χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί
σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών:
http://rc.ionio.gr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με την κα Λάμπουρα Σταματέλλα (τηλ. 6977515554, e-mail: stella@ionio.gr)
ή την εκάστοτε γραμματεία των Τμημάτων του Ιδρύματος ως εξής:
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•

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής: Πλατεία Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα,
υπ΄όψινκας Ε. Λάσκαρι, τηλ.: 26610-87763, e-mail: elena@ionio.gr

•

Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας: Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα,
όψινκαςΣταματέλαςΠρεντουλή, τηλ. 26610-87329, e-mail: history@ionio.gr

υπ’

O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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Παράρτημα: Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων

Τμήμα Πληροφορικής
Επιστημονικό πεδίο 1. «Επεξεργασία Πληροφορίας σε Σύγχρονες Εφαρμογές»: H περιοχή της Επεξεργασίας της Πληροφορίας σε Σύγχρονες Εφαρμογές ασχολείται με τη συλλογή,
διαχείριση, οργάνωση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφορίας σε σύγχρονα περιβάλλοντα και εφαρμογές. Ως κατ'εξοχήν τέτοια δεδομένα νοούνται τα πολυμεσικά, αδόμητα αλλά και
ασύρματα δεδομένα που δημιουργούνται και καταναλώνονται σε πλατφόρμες κινητού και απανταχού υπολογισμού,στο σημασιολογικό και κοινωνικό ιστό και το διαδίκτυο. Βασικές
έννοιες της θεωρίας της πληροφορίας και των ιδιαιτεροτήτων των σύγχρονων εφαρμογών καθώς και τεχνικές ανάπτυξής τους επίσης εμπίπτουν στο παρόν επιστημονικό πεδίο.

1

HY030 «Θεωρία της Πληροφορίας», (μάθημα επιλογής του Γ’
εξαμήνου - 4 ECTS)

Περιγραφή μαθήματος:Εντροπία, σχετική εντροπία. Ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής. Ιδιότητα
«ασυμπτωτικής ισοκατανομής». Εντροπία και στοχαστικές διαδικασίες. Συμπίεση δεδομένων. Βέλτιστοι
Κώδικες, Κώδικας Huffman, Κώδικας Shannon-Fano-Elias. Αλγοριθμική πολυπλοκότητα Kolmogorov.
Χωρητικότητα καναλιού μετάδοσης. Θεμελιώδες θεώρημα Shannon. Διαφορική εντροπία. Δίαυλος Gauss.
Θεωρία πληροφορίας και προηγμένα θέματα στατιστικής. Μέγιστη Εντροπία. Κωδικοποίηση πηγής. Προσέγγιση
με διαδικασίες Markov. Σώματα Galois. Συνάρτηση ρυθμού-απώλειας. Σήματα και θόρυβος. Κώδικες διόρθωσης
σφαλμάτων. Κώδικες Hamming, Κώδικες Reed-Muller. Εφαρμογές Θεωρίας Πληροφορίας στη θεωρία
επενδύσεων.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 2 ώρες, Φροντιστήριο:2 ώρες

2

ΗΥ665 «Κινητά και Κοινωνικά Μέσα», (μάθημα επιλογής του Δ’
εξαμήνου - 4 ECTS)

Περιγραφή μαθήματος:Συνεργατικός Υπολογισμός. Συστήματα CSCW (Computer-SupportedCooperativeWork).
Ταξινόμηση Χώρου-Χρόνου. Ανάπτυξη εφαρμογών. Εφαρμογές σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Κινητός
Υπολογισμός. Κινητές Εφαρμογές.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 4 ώρες

3

ΗΥ620 «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας», (μάθημα επιλογής του
Ε’ εξαμήνου - 4 ECTS)

Περιγραφή μαθήματος:Εισαγωγή στην Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας. Αναπαράσταση Ψηφιακών Εικόνων.
Στοιχεία ενός Συστήματος Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας. Ψηφιακή Καταγραφή Εικόνας. Τμηματοποίηση και
Αυτόματη Ευθυγράμμιση εικόνας. Εξαγωγή Χαρακτηριστικών και Ανάλυση εικόνας. Ανίχνευση Γραμμών, Δομή,
Σχήμα, Υφή, Ταίριασμα, Τεμάχιση, Κατάταξη. Συμπίεση ψηφιακής εικόνας. Αλγόριθμοι ανίχνευσης ακμών.
Μεθοδολογίες σχεδίασης ψηφιακών φίλτρων. Bέλτιστα γραμμικά φίλτρα. Αυτοπροσαρμοζόμενα φίλτρα.
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Στοιχεία Ανθρώπινης Ορασης. Μοντέλα Εικόνων. Δειγματοληψία και Κβάντιση. Μετασχηματισμός Εικόνας:
Μετασχηματισμός Fourier, DFT, FFT, Walsh, Hadamard, DCT, Hotelling, Hough. Βελτίωση εικόνας: Τροποποίηση
Ιστογράμματος, Εξομάλυνση, Οξυνση. Αποκατάσταση Εικόνας: Μοντέλο Χειροτέρευσης, Αλγεβρική Μέθοδος,
Αντίστροφο Φιλτράρισμα.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 2 ώρες, Εργαστήριο:2 ώρες
Τμήμα Ιστορίας
Επιστημονικό πεδίο 2. «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» Το επιστημονικό πεδίο θα καλύψει την ιστορία του θεάτρου σε άμεση συνάρτηση με τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες της εκάστοτε
ιστορικής περιόδου που θα μελετήσει. Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα θα εξετάσουν σημαντικές πτυχές της δραματικής τέχνης με αναφορές στους κύριους εκπροσώπους της, σε
εμβληματικά θεατρικά έργα, στο θεατρικό οικοδόμημα και ζητήματα αλληλεπίδρασης του με το φυσικό τοπίο και τον αστικό χώρο, αλλά και την πορεία εξέλιξης της υποκριτικής και της
σκηνοθεσίας στο πέρασμα των αιώνων. Στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση του θεατρικού φαινομένου μέσω της κειμενικής και
κριτικής ανάλυσης των έργων, αλλά και των παραστάσεων, μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, των μεθοδολογικών εργαλείων προσέγγισης της θεατρικής πράξης, καθώς και των
καινοτομιών και των εξελίξεων που παρατηρούνται στους επιμέρους τομείς της, ενταγμένους στα ιστορικά τους συμφραζόμενα.

1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ, Υποχρεωτικό
Επιλογής, Γ΄ εξάμηνο, 5 ECTS

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα έχει στόχο να καλύψει ιστορικά την εξέλιξη του θεάτρου από τις απαρχές
του μέχρι και τις σκηνικές αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στον 21 ο αιώνα λαμβάνοντας υπόψη
τις ιστορικές συνθήκες της εκάστοτε περιόδου. Εξετάζοντας στοιχεία θεατρικότητας των τελετουργιών στις
πρωτόγονες κοινωνίες και ζητήματα προέλευσης του θεατρικού φαινομένου, το μάθημα θα επικεντρωθεί στο
αρχαίο ελληνικό θέατρο με κύριους σταθμούς του τον 5ο αιώνα, ως αποκορύφωμα του τραγικού λόγου
(Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης), και την εξελικτική φάση της κωμωδίας από τον Αριστοφάνη μέχρι τον
Μένανδρο. Μέσω της δραματουργικής ανάλυσης των έργων αλλά και των ιστορικών συνθηκών μέσα στους
οποίους διαμορφώνεται το πλαίσιο συγγραφής τους, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαρία να έρθουν σε επαφή με
κορυφαία δείγματα της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, μελετώντας βασικούς άξονες της δομής και τους
ύφους της, αλλά και τρόπους παραστατικής της απεικόνισης στη σύγχρονη εποχή με τη χρήση
οπτικοακουστικού υλικού.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 3 ώρες

2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΥΣ
ΤΟΥ 19ου & ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ, Υποχρεωτικό Επιλογής, Ε΄

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα θα εξετάσει την ιστορία και την εξέλιξη του θεάτρου από τα Ρωμαϊκά
χρόνια μέχρι και την Αναγέννηση. Μέσα από μια ευσύνοπτη και σφαιρική επισκόπηση τους θεατρικού
φαινομένου στις σφαίρες του otium και του negotium, τους ρωμαίους δραματουργούς της κωμωδίας και της
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εξάμηνο, 5 ECTS

τραγωδίας στα χρόνια της ρωμαϊκής δημοκρατίας και τον «άρτο και τα θεάματα» της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,
το μάθημα έχει στόχο να προσεγγίσει το Ρωμαϊκό θέατρο μέσα από τα ιστορικά και κοινωνικο-πολιτικά του
συμφραζόμενα. Παράλληλα θα εξετάσει ζητήματα συνέχεια του θεάτρου στον μεσαιωνικό κόσμο και το
Βυζάντιο, ενώ θα αναλυθεί σε εύρος το θέατρο της αναγέννησης μέσω της διάδοσης του πνεύματος του
ουμανισμού και της αναβίωσης του κλασικισμού στην Ευρώπη. Επιπλέον θα μελετηθεί εκτενώς το θέατρο της
Ελισαβετιανής εποχής, ο Χρυσός Αιώνα της Ισπανικής Δραματουργίας και το έργο κορυφαίων δραματουργών
του 18ου και του 19ου αιώνα από τον Μολιέρο και τον Γκαίτε, μέχρι τον Ουγκώ και τους Ρώσους δραματουργούς.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 3 ώρες

3

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟΝ 20ο & ΣΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου
ΑΙΩΝΑ, Υποχρεωτικό Επιλογής, ΣΤ΄ εξάμηνο, 5 ECTS

Περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα θα επιχειρήσει να καλύψει όσο το δυνατόν πιο σφαιρικά και
αντιπροσωπευτικά τα βασικότερα σκηνοθετικά ρεύματα και τους σημαντικότερους δημιουργούς του
ευρωπαϊκού και νεοελληνικού θεάτρου στον 20ο και στην πρώτη δεκαπενταετία του 21ου αιώνα. Θα εξετάσει
την παραστασιακή διαδικασία στα ιστορικο-πολιτικά και κοινωνικά της πλαίσια και δεδομένα, τις δυναμικές
που αναπτύσσονται μεταξύ κειμένου και παράστασης, ενώ, επιπλέον, θα διερευνηθούν οι μεταπλάσεις του
θεατρικού χώρου ως πεδίο δράσης πειραματισμών και καινοτομίας μέσω της ποικιλότητας των επιλογών που
προτείνονται στις σύγχρονες παραστάσεις. Παράλληλα, μέσω οπτικοακουστικού υλικού, θα επιχειρηθεί μια
παρουσίαση σκηνοθετών και εμβληματικών σκηνοθεσιών της σύγχρονής μας εποχής, με σκοπό να αναλυθούν
επιμέρους χαρακτηριστικά της θεατρικής τέχνης όπως η υποκριτική φόρμα, η σχέση του ηθοποιού με το χώρο
και το χρόνο, η σκηνογραφία, οι ενδυματολογικές επιλογές, ο φωτισμός, και πως η σύνθεση όλων αυτών
διαμορφώνει τους βασικούς υφολογικούς και αισθητικούς άξονες του εκάστοτε δημιουργού.
Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα: Διάλεξη: 3 ώρες
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