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Πληροφορίες : Δ. Καραλής    

Τηλ : 2109201064       

e-mail: emme@panteion.gr 

                                 Αθήνα, 07/11/2022 

                                                                                                         Αριθ. πρωτ.: 12015 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν.4957/2022  

2. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘ Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Α΄ Κύριου 

Διδακτικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης του 

ΥΠΑΙΘ με θέμα « Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα 

Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» 

3. Την από 29/09/2022 απόφαση της 2ης  Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

4. Την από 07/11/2022 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 

Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. 

  

Προκηρύσσει  

την πλήρωση μίας θέσης εντεταλμένου διδάσκοντα, πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Πολιτιστική 

Διαχείριση », για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, υπό την επιφύλαξη της 

έγκρισης της πίστωσης από το ΥΠΑΙΘ  

Απαραίτητα προσόντα : 

1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής  

2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης 

3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 

4. Δημοσιεύσεις στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Επιθυμητά προσόντα : 

Διδακτική εμπειρία στο υπό προκήρυξη γνωστικό αντικείμενο. 

Η προκηρυσσόμενη θέση με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτιστική Διαχείριση» περιλαμβάνει 

τη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων: 

1. Τίτλος μαθήματος: «Εισαγωγή στην πολιτιστική διαχείριση», Κωδ. Μαθ. : Νέος 

κωδικός, στο Β΄ εξάμηνο σπουδών, κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής 

(ΥΕ), ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 3, ECTS 6.  

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην πολιτιστική 

διαχείριση και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητριών και των φοιτητών με τις βασικές 

έννοιες και τα χαρακτηριστικά του πεδίου και τις περιοχές εφαρμογής. Ειδικότερα, εξετάζονται 

οι διάφοροι τομείς της πολιτιστικής παραγωγής, το θεσμικό πλαίσιο και οι φορείς διαχείρισης 

του πολιτισμού στην Ελλάδα, η διαμόρφωση και χάραξη πολιτιστικής πολιτικής σε εθνικό, 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τα μοντέλα διοίκησης και διαχείρισης στο πεδίο του 

πολιτισμού, οι βασικές αρχές σχεδιασμού και διαχείρισης έργων, οι βασικές αρχές οικονομικής 

διαχείρισης έργων, η μεθοδολογία ανάπτυξης κοινού.  

 

2. Τίτλος Μαθήματος: «Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες», Κωδ. Μαθ. : 

410305, στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών, κατηγορία μαθήματος: Υποχρεωτικό Επιλογής 

(ΥΕ), ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα:  3, ECTS 6.  

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: Το μάθημα : 

• Αναλύει τα χαρακτηριστικά των επιμέρους πολιτιστικών και δημιουργικών 

βιομηχανιών.  

• Περιγράφει τους βασικούς σταθμούς στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής ενίσχυσης 

των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 

περίπτωσης.  

• Αναλύει  τους παράγοντες που καθορίζουν και μετασχηματίζουν την παραγωγή, 

κατανάλωση και διαμεσολάβηση των πολιτιστικών προϊόντων, ιδιαίτερα μετά την 

ψηφιακή σύγκλιση και την ανάδυση νέων βιομηχανιών, όπως αυτή των ψηφιακών 

παιχνιδιών.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητας από  Τρίτη 8 

Νοεμβρίου 2022 έως και Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 είτε με ταχυδρομική αποστολή, είτε 

με ταχυμεταφορά (courier)  προς τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και 

Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού του Παντείου 

Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών -Λ. Συγγρού 136, ΤΚ 17671, 

Καλλιθέα, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης , 2ος όροφος- και ώρες 09:00-14:00 τα εξής: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (απλή αίτηση) 

2. Ευκρινή Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

3. Ευκρινές αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 

4. Εκτενές βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα έργων 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο θα κατατεθεί 

σε ηλεκτρονική μορφή- cd) 

Ρητά ορίζεται ότι, σε περίπτωση τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος της αλλοδαπής 

κατατίθεται η αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ). 

Επίσης να αποστείλουν την αίτησή τους και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

emme@panteion.gr;  

Οι συμβάσεις θα υπογραφούν υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της πίστωσης από το 

ΥΠΑΙΘ. 

 

                                             Ο Πρόεδρος του Τμήματος  

                                                      *(υπογραφή) 

                        Καθηγητής Γεώργιος-Μιχαήλ Κλήμης 

 

 

*Η προκήρυξη με την πρωτότυπη υπογραφή τηρείται στο αρχείο του Τμήματος. 
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