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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,
σύμφωνα με την απόφαση της από 30/05/2017 Επιτροπής Ερευνών (θέμα 4), προτίθεται να
συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο πλαίσιο
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+» και καλεί τους ενδιαφερόμενους για την
υποβολή δικαιολογητικών προς σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή
έργου.
Αντικείμενο του έργου:
Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου ο/η ανάδοχος θα αναλάβει την οργανωτική υποστήριξη
και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν στην κινητικότητα
εισερχομένων/εξερχομένων φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Erasmus+ για σπουδές και πρακτική άσκηση, τον συντονισμό και διεκπεραίωση των
διαδικασιών για την κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ.,
την αναβάθμιση της αναλυτικής βάσης δεδομένων των συνεργαζόμενων με την Α.Σ.Κ.Τ.
Πανεπιστημίων, καθώς και τη διεύρυνση των διμερών συμβάσεων, τη διαρκή επικοινωνία
και αλληλογραφία με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, την οικονομική διαχείριση του έργου, τη
σύνταξη και υποβολή ενδιάμεσων και τελικών οικονομικών απολογισμών, τη διοργάνωση
ημερίδας ενημέρωσης των φοιτητών καθώς και τη διαχείριση της πλατφόρμας για τη
Γλωσσική Υποστήριξη (ΟLS) και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Ακαδημαϊκής Κινητικότητας.
Παραδοτέα: Υ λικό που τεκμηριώνει την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου (ενδιάμεσοι
και τελικοί οικονομικοί απολογισμοί, διμερείς συμβάσεις, καταστάσεις μετακινουμένων
φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού, πίνακες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων)
εγκεκριμένο από τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus της
Α.Σ.Κ.Τ.

Περίοδος: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30.6.2018.
Η δαπάνη θα βαρύνει το κονδύλι για την Οργάνωσης Κινητικότητας του Προγράμματος
Erasmus+ 2016-17 και 2017-18.
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Προϋπολογισμός: 15.000€.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να διαθέτει δικά του
φορολογικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει εγκαίρως και πάντως πριν την
υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
έναρξη επιτηδεύματος από τον οικεία Δ.Ο.Υ. Ο ανάδοχος θα πρέπει επίσης να έχει τη
δυνατότητα παρουσίας στην ΑΣΚΤ σε ημέρες και ώρες που θα καθοριστούν από τον
Ακαδημαϊκό Συντονιστή.

Απαιτούμενα προσόντα:
1.
2.
3.
4.

Πτυχίο ΑΕΙ στο πεδίο Ανθρωπιστικών Κοινωνικών Επιστημών.
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές πεδίο.
Άριστη γνώση αγγλικής, γαλλικής και ισπανικής γλώσσας (επιπέδου C2)
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ (κειμενογράφος, λογιστικά φύλλα,
χρήση διαδικτύου/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
5. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών(3) χρόνων σε οργάνωση, παρακολούθηση και
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus.
Συνεκτιμούμενα προσόντα
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών.
Δικαιολογητικά προς υποβολή :
1. Aίτηση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Τίτλοι σπουδών (απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπευθ. δήλωση περί
γνησιότητας του αντιγράφου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών). Εφόσον ο τίτλος
σπουδών είναι από το εξωτερικό απαιτείται ισοτιμία .
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
5. Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπευθ. δήλωση περί
γνησιότητας του αντιγράφου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών).
6. Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ (απλό αντίγραφο συνοδευόμενο από υπευθ. δήλωση περί
γνησιότητας του αντιγράφου ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτών).
Όσοι εκ των υποψηφίων δεν προσκομίσουν-αποστείλουν το σύνολο των απαιτούμενων
δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας που ορίζεται με την παρούσα πρόσκληση τίθενται
εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης.
Η Επιτροπή αξιολόγησης δύναται να καλέσει τους υπό κρίση υποψηφίους σε προφορική
συνέντευξη.
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Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ
(www.asfa.gr – Γενικές Ανακοινώσεις –Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
στις 06/06/2017.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πατησίων 42, ΤΚ
106 82, Αθήνα) ή να αποσταλούν με κούριερ ή συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Πατησίων
42, Τ.Κ. 106 82, Αθήνα
Πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη δίνονται Δευτέρα ως Παρασκευή
Ώρες 10:00-13:00 στο τηλ. 210-3897100
Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις 22/06/2017 και ώρα 14.00.
Αιτήσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Η σφραγίδα του
ταχυδρομείου/κούριερ αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.
Οι πίνακες απορριφθέντων και επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ και οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων. Η ένσταση θα
πρέπει να κατατεθεί εγγράφως στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας της ΑΣΚΤ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΟΦΙΑ-ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΤΕΝΙΣΗ
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