ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση µια (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Τµήµα:
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΦΕΚ Δηµοσίευσης: 62/2-2-2010 τ.Γ.’
- Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, µε Δ΄
εισαγωγική βαθµίδα και πενταετή θητεία, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου) του Τµήµατος.
Προσόντα διορισµού στην παραπάνω θέση ορίζονται τα εξής:
1. Κατοχή διπλώµατος Α.Ε.Ι. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής ή
διπλώµατος / πτυχίου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής µε κατεύθυνση στην πληροφορική ή ισότιµο τίτλο
σπουδών αναγνωρισµένων σχολών της αλλοδαπής.
2. Όσο το δυνατόν µεγαλύτερη εξειδίκευση στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΕΗΥ, η
οποία αποδεικνύεται είτε από σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία είτε από
ανάλογη επιµόρφωση είτε από συνδυασµό των παραπάνω.
3. Πολύ καλή γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατά προτίµηση της αγγλικής.
Άλλα επιθυµητά προσόντα που θα συνεκτιµηθούν είναι µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και εµπειρία
σε ερευνητικά έργα.
Η διαπίστωση των προσόντων των υποψηφίων θα γίνει από αρµόδια επιτροπή, η οποία θα ορισθεί
από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, µε βάση τα σχετικά δικαιολογητικά που θα υποβληθούν
µε την αίτηση των υποψηφίων καθώς και µε προσωπική συνέντευξή τους.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πληροφορίες από τον Καθηγητή Χρήστο Ζαρολιάγκη,
Διευθυντή του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Τηλ.: 2610 996912, e-mail:
zaro@ceid.upatras.gr.
Όσοι έχουν τα νόµιµα προσόντα, οι οποίοι µπορεί να είναι και πολίτες κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιθυµούν να καταλάβουν την παραπάνω θέση, καλούνται να
υποβάλλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος στην ακόλουθη ταχυδροµική διεύθυνση:
Γραµµατεία
Τµήµατος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής,
Β΄ Κτίριο Πανεπιστηµιούπολης Ρίο Αχαΐας,
26504, (τηλ.: 2610-996940, 996941,
Fax: 2610.993469,
Email: secretary@ceid.upatras.gr),
φάκελο υποψηφιότητας µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την
ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης της προκήρυξης στον ηµερήσιο τύπο µε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι µεταφρασµένοι
από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισµένοι ως προς την ισοτιµία και την
αντιστοιχία τους από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και

Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ / ΔΙΚΑΤΣΑ).
3. Βιογραφικό σηµείωµα (σε 5 αντίτυπα), στο οποίο θα αναγράφονται οι σπουδές και οι
προϋπηρεσίες.
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
5. Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλότητας από Πρωτοβάθµια Υγειονοµική Επιτροπή
(θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί).
Λήξη προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση είναι η 19-04-2010.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στη Γραµµατεία του
Τµηµατος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, τηλ.: 2610-996940, 2610-996941.

