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ΠΡΟΚΛΖΖ
ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ
H Γενική ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ Βιολογικών Δθαπμογών & Σεσνολογιών (ςνεδπία
απιθμ. 173/6-5-2011), πποκειμένος να καλύτει ηιρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ηος, αποθάζιζε ηην
ππόζλητη διδαζκόνηυν, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 5 ηος Π.Γ/γμαηορ 407/’80, για ηη
διδαζκαλία ηυν παπακάηυ μαθημάηυν:
«Γεληθή Βηοιογία Η», «Γεληθή Βηοιογία ΗΗ»,
«Μορηαθή Βηοιογία», «Μορηαθή Γελεηηθή», «Δρεσλεηηθές Μέζοδοη Γελεηηθής Μεταληθής»,
«Βαζηθή Γελεηηθή», «Κσηηαρηθή Βηοιογία»

«Αλοζοιογία», «Γηαθσηηαρηθή Δπηθοηλωλία», «Μηθροβηοιογία»,
«Βηοτεκεία Η», «Βηοτεκεία ΗΗ»,
«Οργαληθή Υεκεία» «Φσζηθοτεκεία Βηοιογηθώλ σζηεκάηωλ»,
«Αλαισηηθή Υεκεία – Δλόργαλε Αλάισζε»
«Δηζαγωγή ζηελ Πιεροθορηθή», «Βηοπιεροθορηθή»,
«Εωοιογία», «Τδροβηοιογία», «Ληκλοιογία», «Θαιάζζηα Βηοιογία»,
«Αλαηοκία θαη Μορθοιογία Φσηώλ», «Φσζηοιογία Φσηώλ»,
Μεζογεηαθώλ Φσηώλ»,
«Γεληθή Οηθοιογία», «Δθαρκοζκέλε Οηθοιογία»,
«Βηοτεκηθή Μεταληθή», «Βηοηετλοιογία θαη Μεταληθή ηωλ Δλδύκωλ»,

«Οηθοθσζηοιογία

Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να είναι κάηοσοι διδακηοπικού διπλώμαηορ ιδίος ή ζςναθούρ
ανηικειμένος με ηα διδαζκόμενα μαθήμαηα και καλούνηαι μέσπι και 13 Ηοσλίοσ 2011, να
καηαθέζοςν ηιρ αιηήζειρ ηοςρ με ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά ζηη Γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ. Σα
δικαιολογηηικά πος απαιηούνηαι είναι ηα εξήρ: 1) επικςπυμένο ανηίγπαθο ηυν πηςσίυν και ηίηλυν
ζποςδών. ε πεπίπηυζη πος οι ηίηλοι ζποςδών πποέπσονηαι από Παν/μια ηηρ αλλοδαπήρ απαιηείηαι
η αναγνώπιζη από ηο Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π.) 2) βιογπαθικό ζημείυμα και αναλςηικό ςπόμνημα επγαζιών
ζε ηέζζερης (4) πιήρεης ζεηρές ζε ηλεκηπονική μοπθή (CD). ηην αίηηζη θα ππέπει να
αναθέπεηαι ηο ζύνολο ηυν μαθημάηυν πος επιθςμούν να διδάξοςν.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι παπακαλούνηαι να επικοινυνήζοςν με ηιρ
κκ. Άννα Τθανηή (ηηλέθυνο: 26510-07265, e-mail: aifanti@cc.uoi.gr) και Νάνος Θεοδώπα
(ηηλέθυνο: 26510-07294,email: grambet@cc.uoi.gr).).
Αναλςηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο Ππόγπαμμα ποςδών ηος Σμήμαηορ παπέσονηαι
ζηην Ιζηοζελίδα ηος Σμήμαηορ http://www.bat.uoi.gr.
Σο Σμήμα μαρ αναλαμβάνει ηην εςθύνη να διακότει ή να μαηαιώζει ηη διαδικαζία επιλογήρ
και ππόζλητηρ πποζυπικού, ζε πεπίπηυζη μη έγκπιζηρ θέζευν από ηο Τποςπγείο Παιδείαρ Για
Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν για ηο ακαδημαφκό έηορ 2011-2012.
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