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ΘΕΜΑ: «∆ηµοσίευση ανακοίνωσης του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Κρήτης
στον ηµερήσιο τύπο»
Παρακαλούµε να δηµοσιεύσετε µία (1) φορά, µέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2011 το αργότερο, την
ανακοίνωση του Πανεπιστηµίου µας που ακολουθεί παρακάτω, στις εξής εφηµερίδες:
"ΝΙΚΗ", “Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ", "ΑΥΓΗ" (Αθηνών)
"ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ", "ΑΥΡΙΑΝΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ" (Θεσσαλονίκης)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών της Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών, του Πανεπιστηµίου Κρήτης
ενδιαφέρεται να προσλάβει επιστήµονες, κατόχους διδακτορικού διπλώµατος µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.∆. 407/1980, για τη διδασκαλία των γνωστικών
αντικειµένων: «Οικονοµική Θεωρία και Πολιτική», «Εφαρµοσµένα Οικονοµικά – Ποσοτικές Μέθοδοι»,
«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές», «Λογιστική», «Μάνατζµεντ - Μάρκετινγκ», «Πολιτική Οικονοµία» και
«Οικονοµική Ιστορία», στους φοιτητές του αναφερόµενου Τµήµατος κατά το εαρινό εξάµηνο του
ακαδηµαϊκού έτους 2010-2011, υπό την αίρεση ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες πιστώσεις.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, που έχουν τα νόµιµα προσόντα, να υποβάλουν έως 11 Φεβρουαρίου
2011, στη Γραµµατεία του Τµήµατος (Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου – 74100 Ρέθυµνο) αίτηση υποψηφιότητας
και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά: (α) σχετική αίτηση, (β) βιογραφικό σηµείωµα και αναλυτικό
υπόµνηµα (4 αντίτυπα), (γ) επικυρωµένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών (4 σειρές). Αν οι τίτλοι
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό χρειάζεται επίσηµη µετάφραση και βεβαίωση αναγνωρίσεώς τους από το
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (δ) επιστηµονικές εργασίες (4 σειρές) και (στ) φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, τηλ.: 28310 – 77 405-6, 77 430, ταχ/ δ/νση: Πανεπιστήµιο Κρήτης, Γραµµατεία Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών, Πανεπιστηµιούπολη – Γάλλου, 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΗΝΑΣ ΒΛΑΣΣΗΣ
Παρακαλούµε επίσης, να µας στείλετε τα αντίστοιχα φύλλα των ηµερών δηµοσίευσης της παραπάνω
ανακοίνωσης καθώς και σχετικό τιµολόγιο το ταχύτερο δυνατόν.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Τµήµα Οικον. Επιστηµών
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
- Ο.Υ. (Λογιστήριο)
- ∆/νση ∆ιοικητικού, Τµήµα
Α’ Προσωπικού
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Με εντολή Πρύτανη
Ο Προϊστάµενος
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού
α.α.
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