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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 
 

Το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, αφού έλαβε υπόψη:  

 

1. Το Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν 

Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310τ.Α/1974) περί τροποποιήσεως 

και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159τ.Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ …, το Ν. 

259/1976 (ΦΕΚ 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 

Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του Π.Δ. 103/1983, 

(Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) – Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς 

και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας  

με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 

1127865/ΕΞ2010/30-09- 2010 απόφαση.  

3. Την διάταξη του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ.Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Τη με αριθμό 423/21-3-2014 (θέμα 5.3.2) απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής ερευνών για τη 

διαδικασία προκηρύξεων  πανεπιστημιακών υποτρόφων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό 

492/25-7-2016 (θέμα 5.3.1) απόφαση της επιτροπής ερευνών. 

5. Την υπ’ αρ. πρωτ. 30940/2019 (ΑΔΑ ΨΡΣ0469Β7Γ-Θ77) Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών για τη 

δέσμευση του σχετικού προϋπολογισμού. 

6. Τη με αριθμό 10/12-6-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας για την έγκριση της 

πρόσκλησης και τον ορισμό της τριμελούς επιτροπής. 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 
Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση 

ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-

2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Το ανωτέρω έργο αναλύεται στα εξής παραδοτέα: Διδασκαλία, εξέταση, επανεξέταση του μαθήματος 

Μουσικολογίας με τίτλο «Οι τροπικές μουσικές παραδόσεις της Ασίας, της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης». Η αμοιβή καθορίζεται στο καθαρό ποσό των 6.175 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ. 

Ανάθεση έργου μπορεί να γίνει σε μουσικό εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας στην εκτέλεση και διδασκαλία 

της παραδοσιακής μουσικής, με ειδίκευση στην ευρύτερη ανατολική μουσική παράδοση (π.χ. κρητική, 

οθωμανική,  αφρικανική, ινδική, περσική), για τη διδασκαλία μαθήματος για  τις τροπικές μουσικές 

παραδόσεις της Ασίας, της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 6  μήνες, με δυνατότητα παράτασης. Η χρηματοδότηση θα γίνει από πόρους 

προερχόμενους από το πρόγραμμα με ΚΑ 10389 με τίτλο «Οι τροπικές μουσικές παραδόσεις της Ασίας, της 

Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» το οποίο χρηματοδοτείται από δωρεά ιδιώτη και οι πόροι του 

διατίθενται για αυτό το σκοπό. 

 

Απαραίτητα προσόντα 

 Εμπειρία στην εκτέλεση παραδοσιακής μουσικής, με ειδίκευση στην ευρύτερη ανατολική μουσική 

παράδοση (π.χ. κρητική, οθωμανική, αφρικανική, ινδική, περσική) 

 Διδασκαλία παραδοσιακής μουσικής, με ειδίκευση στην ευρύτερη ανατολική μουσική παράδοση 

(π.χ. κρητική, οθωμανική, αφρικανική, ινδική, περσική) σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

 Διδασκαλία παραδοσιακής μουσικής, με ειδίκευση στην ευρύτερη ανατολική μουσική παράδοση 

(π.χ. κρητική, οθωμανική, αφρικανική, ινδική, περσική) σε μη πανεπιστημιακά σεμινάρια ή 

μουσικές σχολές στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

 

Συνεκτιμώμενα προσόντα 

 Διαλέξεις στο ίδιο αντικείμενο 

 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά αποκλειστικά σε 

ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 20ή-8-2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: philology@phl.uoc.gr. 

 
1. Αίτηση  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
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3. Τεκμήρια εμπειρίας 

4. Βεβαιώσεις διδασκαλίας 

 

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, τηλ. 

28310 77301, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Το έντυπο της αίτησης βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας: www.philology.uoc.gr και στην 

ενότητα Θέσεις Εργασίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

Ο πρόεδρος του Τμήματος 

 

Αλέξης Καλοκαιρινός 
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