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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΠΜΣ "MSc in Energy Building Design" 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

H Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο πλαίσιο της 

λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) " MSc in Energy Building Design" 

καλεί επιστήμονες, που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 3685/2008, ειδικούς στο 

αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο, με αποδεδειγμένη εμπειρία διδασκαλίας στην αγγλική γλώσσα, 

να εκδηλώσουν το καταρχήν ενδιαφέρον τους για τη διδασκαλία του ακόλουθου μαθήματος κατά 

την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-2017, υπό τις προϋποθέσεις υλοποίησης της λειτουργίας του ως 

άνω ΠΜΣ και της διεξαγωγής του αντίστοιχου μαθήματος, αποστέλλοντας στη διεύθυνση 

infotech@ihu.edu.gr σχετικό βιογραφικό σημείωμα. 

 

Το γνωστικό αντικείμενο/μάθημα του ΠΜΣ "MSc in Energy Building Design" για το εαρινό εξάμηνο 

είναι το ακόλουθο: 
 

 Smart Buildings (Έξυπνα Κτίρια): 30 ώρες διδασκαλίας 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα κατωτέρω: 

 Επαγγελματική δραστηριότητα 

- Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα στην περιοχή που αντιστοιχεί στο 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

 Ερευνητικό - Συγγραφικό έργο/διεθνής αναγνώριση  

- Βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς 

- Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

- Διεθνής αναγνώριση έργου 

 Σε περίπτωση που υποψήφιοι για την κατάληψη θέσεων διδακτικού προσωπικού κατέχουν 

διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τούτο συνεκτιμάται ως 

ουσιαστικό προσόν και υπερέχει όλων των άλλων τίτλων που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα έως την Τρίτη 31 

Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 

δημοσιευθεί στον ιστότοπο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (www.ihu.edu.gr) για το 

διάστημα από 20/01/2017 έως 31/01/2017. 
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Το Πανεπιστήμιο δηλώνει ότι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να μην προχωρήσει 

για λόγους που αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και στον προγραμματισμό του. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ. Χρίστο 

Κοΐδη (τηλ. 2310 807501, fax: 2310 474520, email: c.koidis@ihu.edu.gr). 

 

 

 Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
 

 

Καθ. Γεώργιος Ευαγγελίδης 
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