
Πάτρα :1 - 7- 2003       
Αρ.Πρ.: 1097

ΠΡΟΣ: Το Πανεπιστήμιο Πατρών
 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού με
σύμβαση  του  Π.Δ. 407/80».

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής στη
συνεδρίαση  6/12-6-2003  αποφάσισε  να  ζητήσει  τη  δημοσίευση  πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτικό προσωπικό με σύμβαση του Π.Δ. 407/80 για
το  ακαδημαϊκό έτος 2003-2004, με  την προοπτική ότι θα εγκριθεί πίστωση  για την
πρόσληψή του.

Σας στέλνουμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  και παρακαλούμε
για τις απαραίτητες ενέργειες.

  
       Επισυνάπτονται:

1. Απόσπασμα Πρακτικού 6/12-6-2003

ΜΕ ΤΙΜΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ



EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ. 407/80
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της
Πολυτεχνικής  Σχολής  του  Πανεπιστημίου  Πατρών,  στη  συνεδρίαση  6/12-6-2003,
αποφάσισε  την  προκήρυξη  των  παρακάτω  θέσεων  διδασκόντων  στη  βαθμίδα  του
Επίκουρου Καθηγητή, με βάση το Π.Δ. 407/80 για το ακαδ.έτος 2003-2004:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Μία  (1) θέση  για τη διδασκαλία  του μαθήματος  «Ανάκτηση Πληροφορίας»

(μάθημα επιλογής). 
2. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Εργαστήριο

Προγραμματισμού» (μάθημα υποχρεωτικό). 
3. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Προηγμένα Πληροφοριακά

Συστήματα» (μάθημα επιλογής). 
4. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Μέθοδοι  Σχεδιασμού

Παραγωγής» (μάθημα επιλογής). 
5. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Θεωρία  Κυκλωμάτων»

(υποχρεωτικό μάθημα). 
6. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Μικροεπεξεργαστών»

(υποχρεωτικό μάθημα). 
7. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Εισαγωγή  στη  Θεωρία

Σημάτων και Συστημάτων» (υποχρεωτικό μάθημα).
8. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Στοχαστικά  Σήματα  και

Εφαρμογές» (μάθημα επιλογής). 
9. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Διασύνδεση

Μικροϋπολογιστικών Συστημάτων» (μάθημα επιλογής)  το οποίο διδάσκεται
στο χειμερινό εξάμηνο. 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
1. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Κοινωνικές  και  Νομικές

Πλευρές της Τεχνολογίας» (μάθημα επιλογής).
2. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου

Υπολογιστή» (μάθημα επιλογής). 
3. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Ε-επιχειρείν»  (μάθημα

επιλογής). 
4. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Βάσεις  Δεδομένων   ΙΙ»

(μάθημα επιλογής).
5. Μία  (1) θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Τεχνολογία  Λογισμικού»

(μάθημα επιλογής). 



6. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Υπολογισμού
και Πολυπλοκότητας» (μάθημα επιλογής). 

7. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Ειδικά  Θέματα
Υπολογιστικής Λογικής» (μάθημα επιλογής). 

8. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Εργαστήριο  Θεωρίας
Κυκλωμάτων» (υποχρεωτικό μάθημα). 

9. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Βασικά  Ηλεκτρονικά»
(υποχρεωτικό μάθημα). 

10. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Εργαστήριο  Ψηφιακών
Ηλεκτρονικών» (υποχρεωτικό μάθημα). 

11. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Ψηφιακή  Επεξεργασία
Σημάτων» (υποχρεωτικό μάθημα). 

12. Μία  (1)  θέση  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  «Εργαστήριο
Μικροεπεξεργαστών» (υποχρεωτικό μάθημα).

13. Μία (1) θέση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή σε VLSI» (μάθημα
επιλογής). 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι,  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος,  μέχρι  5
Σεπτεμβρίου 2003, τα  παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Τίτλοι  σπουδών,  αντίγραφο  πτυχίου,  αντίγραφο  διδακτορικού  διπλώματος,  λοιπών  τίτλων

σπουδών.

Σε  περίπτωση  που  οι  τίτλοι  σπουδών  προέρχονται  από  Πανεπιστήμια  εξωτερικού,  θα  πρέπει  οι
υποψήφιοι να προσκομίσουν  την αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

     3.   Βιογραφικό σημείωμα.

Πληροφορίες :ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                         Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
                         Πανεπιστημιούπολη
                         26500 Ρίο Πάτρας
                         Τηλ.: 993469 – Fax: 993469
                         e- mail: kosmopoy@ceid.upatras.gr
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