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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας
(ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα προγράμματα του
ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (8μηνο, 6μηνο, θερινό, Erasmus), να υποβάλουν τα κάτωθι
δικαιολογητικά στη Γραμματεία από 29 Μαΐου έως 20 Ιουνίου 2017:
•

Αίτηση πρόσληψης (υπάρχει στην ιστοσελίδα του Διδασκαλείου)

•

Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

•

Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αφορά όσους δεν τα έχουν προσκομίσει σε προηγούμενη αίτησή
τους)

•

Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η τρέχουσα απασχόληση και θα αναφέρεται
πότε λήγει η σύμβαση, εφόσον υπάρχει

•

Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΕΛΚΕ (ώρες στο ΔΝΕΓ & σε διάφορα προγράμματα του
Πανεπιστημίου) και από άλλους φορείς.

Σημείωση: Αντίγραφα Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας που αφορούν τον ΕΛΚΕ (και άλλους φορείς) από
προηγούμενα έτη, εφόσον έχουν προσκομιστεί σε προηγούμενη αίτησή τους, δεν χρειάζεται να
προσκομιστούν εκ νέου.
Η Διοικούσα Επιτροπή έχει ορίσει τριμελή επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία θα έχει
ολοκληρωθεί μέχρι την 4η Σεπτεμβρίου 2017. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στη
Γραμματεία και θα σταλούν στο e-mail των αιτούντων. Όσοι προσλαμβάνονται για πρώτη φορά θα
περνούν και από συνέντευξη. Ο αριθμός ωρών απασχόλησής τους καθορίζεται από τις εκπαιδευτικές
ανάγκες που προκύπτουν (αριθμός σπουδαστών, αριθμός τμημάτων που θα δημιουργηθούν κλπ.).
Σύμφωνα με αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2017:
1. δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι έχουν μόνιμη ή αορίστου χρόνου
σχέση εργασίας με οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου.
2. οι προσλήψεις θα περιλαμβάνουν μέχρι και τον υποψήφιο του οποίου η μοριοδότηση θα
συγκεντρώνει το 45% των μορίων του πρώτου σε σειρά κατάταξης υποψηφίου.

Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου
Τηλ.: 210-7277672, 210-7277971 - Fax: 210-7277673
www.greekcourses.uoa.gr - e-mail: info@greekcourses.uoa.gr

