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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 

      Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, στην αριθ. 22/14.07.2021 συνεδρίασή της, αποφάσισε να προβεί στην πρόσληψη 

πέντε (5) διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για τις 

εκπαιδευτικές – διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, που θα προσληφθούν 

με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 

με την προϋπόθεση ότι θα εγκριθούν οι σχετικές δαπάνες από το αρμόδιο Υπουργείο ως εξής: 

• Ένας διδάκτορας για την διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου: α) 

Γ2.2019 «Νεότερη πολιτική φιλοσοφία», υποχρεωτικό του Γ’ εξαμήνου σπουδών, β) 

E3.2019 «Ιστορία των πολιτικών θεωριών», υποχρεωτικό του Ε’ εξαμήνου σπουδών, γ) 

EΧ4.2020 «Φυσικό δίκαιο και κράτος», επιλογής χειμερινών εξαμήνων. 

• Ένας διδάκτορας για την διδασκαλία του μαθήματος του χειμερινού εξαμήνου: α) 

ΕΧ2.2020 «Κοινωνικά και Πολιτικά Κινήματα», επιλογής χειμερινών εξαμήνων και 

των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου: α) Β3.2019 «Πολιτική Ανάλυση», υποχρεωτικό 

του Β’ εξαμήνου σπουδών,  β) ΣΤ1.2019 «Πολιτικά και κομματικά συστήματα στον 

σύγχρονο κόσμο», υποχρεωτικό του ΣΤ’ εξαμήνου σπουδών και γ) ΗΕ5.2019 

«Πολιτική επικοινωνία», επιλογής εαρινών εξαμήνων. 

• Ένας διδάκτορας για την διδασκαλία των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου: α) 

Δ3.2019 «Στοιχεία Γεωπολιτικής», υποχρεωτικό του Δ’ εξαμήνου σπουδών,  β) 

ΕΕ3.2020 «Περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση και διακυβέρνηση», επιλογής 

εαρινών εξαμήνων. 
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• Ένας διδάκτορας για την διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής χειμερινών εξαμήνων: 

α) ΖΕ1.2019 «Θεωρίες περί Νεωτερικότητας» και β) ΖΕ6.2019 «Πολιτική φιλοσοφία 

του γερμανικού ιδεαλισμού». 

• Ένας διδάκτορας για την διδασκαλία των μαθημάτων επιλογής εαρινών εξαμήνων: α) 

ΕΕ4.2020 «Θεωρίες ελίτ» και β) ΕΕ5.2020 «Πολιτική μεταβολή και δημοκρατία». 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην γραμματεία του 

Τμήματος ή μέσω αλληλογραφίας  έως 03/09/2021. 

Απαραίτητο τυπικό προσόν για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού θεωρείται η 

κατοχή διδακτορικού διπλώματος σχετικού ή συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο των 

αντιστοίχων μαθημάτων.  

     Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από: 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ εφόσον οι 

τίτλοι σπουδών αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, σε ένα (1) αντίτυπο και σε ηλεκτρονική 

μορφή σε τρία (3) CD. 

• Βιογραφικό σημείωμα για τις σπουδές και την επιστημονική δράση του υποψηφίου σε ένα 

(1) αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) CD. 

• Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε 

ένα (1) αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή σε τρία (3) CD. 

• Επιστημονικές εργασίες σε ένα (1) αντίτυπο τουλάχιστον και σε ηλεκτρονική μορφή σε 

τρία (3) CD. 

Θα ληφθούν υπόψη η προηγούμενη σχετική εμπειρία, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις των 

υποψηφίων και η συμμετοχή τους σε συνέδρια, ημερίδες, κλπ. 

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην 

Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2531039385 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

secr@polsci.duth.gr 

 

Οι φάκελοι θα σταλούν στην διεύθυνση (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία σφραγίδας του 

ταχυδρομείου): 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΚ 69100.  

 

 

 

Ο Πρόεδρος  του Τμήματος 

 

 

Αν. Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας 


