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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

θέσεων απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Τμήματος Φιλολογίας για επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1) την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία 760η / 12.07.2012) σχετικά µε τη διαδικασία 

σύναψης Συμβάσεων Απασχόλησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων. 
2) την Κ.Υ.Α. 160791/Ζ1 (ΦΕΚ 4425 / τ. Β’ / 5-10-2018) σχετικά με την πρόσληψη και αποζημίωση 

μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
3) την απόφαση της συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος στις 12-6-2019 για προκήρυξη έως 8 θέσεων 

απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών για επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 

Αποφασίζουμε 

την προκήρυξη θέσεων απασχόλησης μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας για επικουρία 
των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών 
ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδιαφέρεται να απασχολήσει κατά το ημερολογιακό έτος 
2019 έως 8 (οκτώ) μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλολογίας για συνολικά έως 296 ώρες. 

Αντικείμενο της απασχόλησης είναι η επικουρία των µελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή 
φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων. 

Ο αριθμός των ωρών απασχόλησης ανά εβδομάδα για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή καθορίζεται μέχρι 6 ώρες 
για την άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και μέχρι 10 ώρες 
για την εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων. 

Υποψήφιοι μπορούν να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. «Θεατρικές και Κινηματογραφικές 
Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Ιστορία και 
Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου» του ενιαίου Π.Μ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας οι οποίοι δεν 
αναμένεται να αποφοιτήσουν έως και το Νοέμβριο 2019. 

Κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι ο βαθμός εισαγωγής τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος κάποιου ή κάποιων από τους επιτυχόντες, προβλέπεται αναπλήρωση 
αυτού ή αυτών σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης από τη λίστα επιλαχόντων. 

Το σύνολο των 296 ωρών κατανέμεται κατά το δυνατόν ισόποσα στο σύνολο των απασχολουμένων ακόμα και 
στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το πλήθος των θέσεων. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2019 συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση που 
χορηγείται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Τα λοιπά αναγκαία δικαιολογητικά υπάρχουν στο φάκελό τους 
και δε χρειάζεται να υποβληθούν ξανά. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το έντυπο της σχετικής αίτησης μπορεί να έχει κάθε ενδιαφερόμενος 
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, email: pgrad@phl.uoc.gr και τηλέφωνο 2831077306. 

Ο Πρόεδρος 
του Τμήματος Φιλολογίας 

 
 

Αλέξης Καλοκαιρινός 
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