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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών» MIS 5000703 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου

Δυναμικού,

Εκπαίδευση

και

Δια

Βίου

Μάθηση»,

η

οποία

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση
06.11.2017, θέμα 2) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου με εξωτερικό συνεργάτη για την
στελέχωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης της ΑΣΚΤ.
Αντικείμενα απασχόλησης


η συνεπικουρία του Ιδρυματικού Υπευθύνου/Επιστημονικών Υπευθύνων
Τμημάτων στην παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης



εξυπηρέτηση

φοιτητών

στις

διαδικασίες

έναρξης,

υλοποίησης

και

ολοκλήρωσης της Πράξης «πρακτική άσκηση»


επαφές με φορείς απασχόλησης και ενημέρωση που αφορά σε διαδικασίες
εγγραφής και δημοσίευσης θέσεων στο πανελλαδικό πληροφοριακό σύστημα
υποστήριξης πρακτικής άσκησης ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ», καθώς και στην συμπλήρωση
εντύπων απαραίτητων για την έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της πράξης
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 τήρηση αρχείου έντυπου ή/και ηλεκτρονικού


η οργάνωση/συμμετοχή σε ημερίδες/παρουσιάσεις/συναντήσεις εργασίας και
δράσεις δημοσιότητας σχετικές με την πράξη της Πρακτική Άσκηση



η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Περίοδος - Ποσό
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31.10.2018 (με δυνατότητα
ανανέωσης σε περίπτωση χρονικής παράτασης της Πράξης και ύπαρξης διαθέσιμων
κονδυλίων). Κατά την ανωτέρω περίοδο, απαιτείται η φυσική παρουσία του
εξωτερικού συνεργάτη στο χώρο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης κατά τις ώρες
λειτουργίας του.

Θέση

Πλήθος
Θέσεων

Ώρες
Ημερήσιας
Απασχόλησης

Ημέρες
Εβδομαδιαίας
Απασχόλησης

Μήνες
Απασχόλησης

Συνολική
Μηνιαία
Αποζημίωση

Συνολική
Ετήσια
Αποζημίωση

Στέλεχος Πράξης

1

8

5

6,5

1,500 €

9,750 €

Απαιτούμενα Προσόντα


Πτυχίο Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.



Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη σε συναφές αντικείμενο με
τη θέση, δηλαδή:

-

Διαχείριση, Επιχειρησιακός και Τεχνικός Συντονισμός έργων

-

Σύνταξη προκηρύξεων διαγωνισμών και συμβάσεων

-

Συντονισμός Δράσεων Δημοσιότητας

-

Επικοινωνία και παρακολούθηση συνεργατών, προμηθευτών, αναδόχων
καθώς και επικοινωνία με δημόσιους φορείς



Αποδεδειγμένα Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ2.
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 Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου,
Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Συνεκτιμώμενα (Μοριοδοτούμενα) Προσόντα


Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο.



Προϋπηρεσία μεγαλύτερη των δύο ετών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση,
όπως αυτό περιγράφεται στα ως άνω απαραίτητα προσόντα.



Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα.



Γνώση ξένων γλωσσών πλέον της Αγγλικής και συγκεκριμένα Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισπανικά.

Δικαιολογητικά


Αίτηση (χορηγείται από τον ΕΛΚΕ ή από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ)



Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα



Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών σχολών της
αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση φωτοαντιγράφου τόσο του ξενόγλωσσου
τίτλου σπουδών όσο και της βεβαίωσης του ΔΟΑΤΑΠ.



Φωτοαντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας και πιστοποίησης Η/Υ



Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων οι οποίες αποδεικνύουν την απαιτούμενη
εμπειρία.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν το σύνολο των απαιτουμένων

προσόντων

αποκλείονται από την διαδικασία κατάταξης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν το σύνολο
των απαιτουμένων προσόντων καλούνται σε συνέντευξη από την επιτροπή
αξιολόγησης προκειμένου να εξεταστούν οι δεξιότητες που αναφέρονται στον κάτωθι
πίνακα. Στη συνέχεια κατατάσσονται σε πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά
συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης
των παρακάτω κριτηρίων.
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Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1

Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε ίδιο ή συναφές του
φυσικού αντικειμένου της θέσης
Αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο της
θέσης. Ο μέγιστος αριθμός βαθμολογούμενης εμπειρίας που
λαμβάνεται υπόψη είναι οι εξήντα (60) μήνες, επιπλέον των μηνών
εμπειρίας που είναι προαπαιτούμενη για κάθε θέση. Για κάθε μήνα
εμπειρίας, ο υποψήφιος λαμβάνει 1 μόριο.

30 μόρια για μεταπτυχιακό
60 μόρια για διδακτορικό

2

60 μόρια

Αποδεδειγμένη εξειδικευμένη επαγγελματική ενασχόληση όπως
ορίζεται κάθε φορά στα συνεκτιμώμενα προσόντα. Για κάθε μήνα
εμπειρίας ο υποψήφιος λαμβάνει 2 μόρια, με μέγιστη προσμέτρηση
τους 40 μήνες.

3

80 μόρια
Καλή: 3 μόρια
Πολύ καλή: 5 μόρια
Άριστη: 10 μόρια

4

Γνώση ξένης γλώσσας πέραν της Αγγλικής και συγκεκριμένα
Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά

5

Συνέντευξη με ερωτήσεις που θα αφορούν την προσωπικότητα του
Υποψηφίου και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

40 μόρια

1

Για τον υποψήφιο που γνωρίζει τρίτη ξένη γλώσσα η βαθμολογία είναι αθροιστική.

Οι υποψήφιοι που τυχόν θα κληθούν σε συνέντευξη θα ενημερωθούν αποκλειστικά
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την ημέρα της
συνέντευξης.
Οι υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη κατόπιν κλήσης τους
απορρίπτονται.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
της

ΑΣΚΤ

(www.asfa.gr

Ανακοινώσεις/Ειδικός

Λογαριασμός

Κονδυλίων

Έρευνας/Προκηρύξεις). Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι
έχουν το δικαίωμα :


Υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της
ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης



Πρόσβασης, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επόμενη της ημέρας
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς
την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα
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αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο
τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012
έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί/παραληφθεί (σε
περίπτωση

αποστολής

ταχυδρομικά

ή

με

courier

ή

μέσω

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου), με ευθύνη των υποψηφίων, από το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ το
αργότερο έως 12 Απριλίου 2018 και ώρα 13.00 μμ (Πατησίων 42, 10682
Αθήνα)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην
κα Φελίδου τηλ 2103897128, email mfelidou@asfa.gr και κ. Αλεβιζόπουλος τηλ:
2103897162, email dalevizopoulos@asfa.gr.
Για την ηλεκτρονική υποβολή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι:
research@asfa.gr
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα και στην
ιστοσελίδα της ΑΣΚΤ (www.asfa.gr Ανακοινώσεις/Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας/Προκηρύξεις).
Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αφροδίτη Λίτη

Συνημμένα:
1. Υπόδειγμα αίτησης
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ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Αριθ.Πρωτ ………………
Ημ/νία: …………………...

Στοιχεία Αιτούντος
ΕΠΩΝΥΜΟ: ________________________________________________
ΟΝΟΜΑ: __________________________________________________
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ___________________________________________
Διεύθυνση Αιτούντος
ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ:_____________________________________________
ΠΟΛΗ: _______________________ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:__________________
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: __________________________________________________
Email: _______________________________________________________
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Αθήνα_____________________
Υπογραφή
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