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1. Θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Mοριακές
Μηχανές-Αισθητήρες»
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών
λήγει στις 4-10-2010
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση
υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου
μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.

Αίτηση (όπου να προκύπτει σαφώς η βαθμίδα στην οποία αιτείσθε)

2.

Βιογραφικό Σημείωμα
Για τη βαθμίδα του Καθηγητή σε 12 αντίγραφα

3.

Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα (μπορεί να περιλαμβάνεται και στο βιογραφικό)

4.

4 Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πτυχίων και τίτλων σπουδών (αναγνωρισμένα
από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση απόκτησης σε Πανεπιστήμιο
Εξωτερικού)

5.

Πιστοποιητικό Υγείας και φυσικής καταλληλότητας, από Πρωτοβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή.

Τα δικαιολογητικά 2 και 3 κατά προτίμηση να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (CD)
σε αρχείο PDF.
Τo δικαιολογητικό με τo στοιχείo 5 θα πρέπει να κατατεθεί από τους υποψηφίους το
αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα
προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό
στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους –
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα
διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από τα
Κέντρα Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και
άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

