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Κριτήρια επιλογής  
των υποψηφίων μελών ΣΕΠ 

 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΣΕΠ, όπως προκύπτει από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή 

Εποπτείας, προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων μετά από μελέτη των βιογραφικών 

τους σημειωμάτων.  

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ έχει τη δυνατότητα να 

προσλάβει έναν αριθμό μελών ΣΕΠ κύριας απασχόλησης για τα Προγράμματα Σπουδών του 

ΕΑΠ. Στα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ κύριας απασχόλησης περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και 

όχι αποκλειστικά, η ανάληψη τμήματος ή τμημάτων φοιτητών, η ανάπτυξη ψηφιακού 

διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων, και η ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της 

Θεματικής Ενότητας και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα ακριβή 

καθήκοντα κάθε μέλους ΣΕΠ κύριας απασχόλησης θα καθορίζονται στη σύμβαση που 

ενδέχεται να υπογράψουν με το ΕΑΠ.   

 

Α1. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της 

Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. (μονάδες έως 20) 

 

Για να αξιολογηθεί η συνάφεια του έργου του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος της 

συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), καθώς και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 

που περιλαμβάνει. 

Ως σύνολο του έργου νοείται η επιστημονική παραγωγή του υποψηφίου, σε όλη τη διάρκεια 

της σταδιοδρομίας του, καθώς και η αναγνώριση της προσφοράς του, όπως αποτυπώνεται σε 

επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε επιστημονικά σώματα και ετεροαναφορές. Στο 

σύνολο του έργου περιλαμβάνεται επίσης η επιστημονική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική 

εμπειρία, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υποψηφίου.   

 

Α2. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας (μονάδες έως 25) 

Λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας στα γνωστικά 

αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως εξειδικεύεται στη σχετική προκήρυξη. Ως 

επιστημονικές δημοσιεύσεις εννοούνται άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά με κριτές, 

πλήρη κείμενα Πρακτικών σε διεθνή ή πανελλήνια συνέδρια με κριτές, βιβλία (συγγραφή και 

επιμέλεια), κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή μονογραφίες.  

 

Α3. Διδακτικό έργο της τελευταίας πενταετίας (μονάδες έως 15) 

Λαμβάνονται υπόψη η ανάπτυξη και διδασκαλία πανεπιστημιακών και εργαστηριακών 

μαθημάτων και το επικουρικό διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

 

Α4. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 15) 

(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97) 
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Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές με την ΑεξΑΕ, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κάθε 

μορφής για ΑεξΑΕ, η εμπειρία ως μέλος ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ, η εμπειρία 

ως διδάσκοντα σε Πρόγραμμα Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου 

Πανεπιστημίου.     

 

Α5. Διαθεσιμότητα (μονάδες έως 25) 

Η διαθεσιμότητα αυτή προκύπτει από δήλωση των άλλων (εκτός του ΕΑΠ) καθηκόντων για 

το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, των ήδη ανειλημμένων καθηκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 

2016-17, και της δυνατότητας ανάληψης των καθηκόντων ΣΕΠ που θα περιγράφονται 

αναλυτικά στη σύμβαση των μελών ΣΕΠ. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υποψηφίων ΣΕΠ μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με 

ηλεκτρονικά μέσα.  

  

 

Α. ΑΞΟΝΕΣ Μονάδες (έως) 

Α1. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το 

αντικείμενο της Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. 
20 

Α2. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας πενταετίας  25 

Α3. Διδακτικό έργο της τελευταίας πενταετίας 15 

Α4. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση  15 

Α5. Διαθεσιμότητα σύμφωνα με δήλωση ΣΕΠ για ανάληψη 

καθηκόντων από ΕΑΠ   
25 

Σύνολο 100 

 

 

 

 


