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1. Θέζη ζηη βαθμίδα ηος Αναπληπυηή Καθηγηηή ζηο γνυζηικό ανηικείμενο
«Yπολογιζηική Δπιζηήμη Τλικών»
Η πποθεζμία ςποβολήρ ςποτηθιοηήηυν και δικαιολογηηικών
λήγει ζηιρ 21-6-2010
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, πνπ έρνπλ ηα λόκηκα πξνζόληα, λα ππνβάινπλ αίηεζε
ππνςεθηόηεηαο θαη όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά ζηε Γξακκαηεία
ηνπ νηθείνπ Τκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, όπνπ κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη
γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο.
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ
1.

Αίηεζε (όπνπ λα πξνθύπηεη ζαθώο ε βαζκίδα ζηελ νπνία αηηείζζε)

2.

Βηνγξαθηθό Σεκείσκα
Γηα ηε βαζκίδα ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ζε12 ανηίγπαθα

3.

Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά
δεκνζηεύκαηα (κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη θαη ζην βηνγξαθηθό)

4.

4 Δπηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα πηπρίσλ θαη ηίηισλ ζπνπδώλ (αναγνυπιζμένα
από ηο ΓΟΑΣΑΠ ζηην πεπίπηυζη απόκηηζηρ ζε Πανεπιζηήμιο
Δξυηεπικού)

5.

Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο, από Πξσηνβάζκηα
Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή.

Σα δικαιολογηηικά 2 και 3 καηά πποηίμηζη να είναι ζε ηλεκηπονική μοπθή (CD)
ζε απσείο PDF.
Τo δηθαηνινγεηηθό κε ηo ζηνηρείo 5 ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί από ηνπο ππνςεθίνπο ηο
απγόηεπο μέσπι ηην ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηηρ ζσεηικήρ διαδικαζίαρ εκλογήρ.
Τν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα
πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλ
κειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο.
Τν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό
ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α’ ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ
ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ.

Με Υπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ
εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από
απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο Πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Τν θώιπκα ηεο κε
εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο –
κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα
δηνξηζκνύ.
Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάιινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ δηθαηνινγεηηθώλ
θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Ι. ή απνιπηήξην Διιεληθνύ
Λπθείνπ ή εμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο Γ’ επηπέδνπ από ηα
Κέληξα Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη
άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο.

