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ΠΡΟΣ: -Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής

- Τμήματα Φιλοσοφικής Σχολής
ΚΟΙΝ: -Γραμματεία Κοσμητείας
Φιλοσοφικής Σχολής
-Γραμματείες Τμημάτων της
ίδιας Σχολής
ΘΕΜΑ: Έγκριση μητρώων εκλεκτόρων της Φιλοσοφικής Σχολής.

ΣΧΕΤΕΚΑ: Το
Σας

1617021042/16-3-17 έγγραφο.
γνωρίζουμε

ότι

η

Σύγκλητος

στη

συνεδρία

της

16-3-2017,

λαμβάνοντας υπόψη:

•

Τις διατάξε^ της παρ. 3ζ άρθ.

3 της Υ.Α.

Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31-1-2017 «Τα

Τμήματα καταρτίζουν με απόψ:ί.οίι χης Συνέλενσης ένα μητρώο εσώτερικών και ένα
μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο.

Στο

μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές
και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών

μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι
καθηγητές ίΜων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων
ομοταγών

A.E.L

της αλλοδαπής

καθώς

και

A.E.L

της ημεδαπής και

αντίστοιχης βαθμίδας

ερευνητές

ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα

γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης
των μητρώων

εσωτερικών

και

εξωτερικών

μελών

αναρτώνται

αμελλητί

στο

πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής
κατά περίπτωση»

•

Τις διατάξεις παρ.

3 άρθ. 30

του ν.

4452/2017 «Τα μητρώα

των εσωτερικών και

εξωτερικών μελών που καταρτίζονται και τηρούνται για τις διαδικασίες εκλογής,
εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης καθηγητών, επικαιροποιούνται ανά τακτά
JL

Λ

χρονικά διαστήματα και το αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου,
έπειτα από γνώμη της Κοσμητείας,

ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του

Τμήματος. Στα ανωτέρω μητρώα εγγράφονται και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές.

.

Τη Γνώμη της Κοσμητείας της ΦΛοσοφικής Σχολής της συνεδρίας

(αρ. πρωτ. εγγράφου
μετα

κσηγήσεις

Αποφάσισε,

1617021042/16-3-17) αναφορικά προς το θέμα,

των Συνελεύσεων

μετά

εισήγηση

των

του

δώδεκα

αρμόδιου

(12)

Τμημάτων

Αναπληρωτή

13-3-2017

που ελήφθη
της Σχολής,

Πρύτανη

κ.

Γ.

Πολυμενεα, την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών μελών και εξωτερικών
μελών των Τμημάτων:

ΦΛολογίας, Ιστορίας και

Αρχαιολογίας, ΦΛοσοφίας,

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Ψυχολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και ΦΛολο/ίας,
Γαλλικής

Γλώσσας

και Φιλολογίας,

Γερμανικής

Ιταλικής

Γλώσσας

και

Ισπανικής

ΦΛολογίας,

Γλώσσας
Γλώσσας

και Φιλολο/ίας
και

ΦΛολογίας,'

Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολο/ίας και

Σλαβικών Σπουδών της ΦΛοσοφικής Σχολής, τα οποία (μητρώα)
τοποθετημένα,

με ευθύνη της Σχολής, στο σύνδεσμο

https://drive.google.com/

open?id=0BlvCzoKsWOKiZ01DZ05rYUdjZUk.
Κατοτην αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητας σας.
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