Απαιτούμενα Προσόντα για Θέσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού / Qualifications
of Academic Staff.

(1)

Για τη θέση Λέκτoρα απαιτείται διδακτoρικό δίπλωμα αvαγvωρισμέvoυ
Παvεπιστημίoυ και η παρoχή εvδείξεως για ικαvότητα παvεπιστημιακής
διδασκαλίας και έρευvας.

(2)

Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση του
Λέκτορα και τρία τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναμης πανεπιστημιακής
διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου,
σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Επίσης απαιτούνται
πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή άλλες
δημοσιεύσεις αναγνωρισμένης αξίας, που προοιωνίζουν σημαντική συμβολή
στην επιστήμη.

(3)

Για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα για τη θέση
του Επίκουρου Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:
(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Επτά τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης
εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία
τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή
κατοχή θέσης σε αντίστοιχη βαθμίδα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου.
Δημοσίευση εργασιών, όπως άρθρων σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά εγνωσμένου κύρους ή μονογραφιών ή βιβλίων
αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο
αυτοδύναμο ερευνητικό έργο.
Ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που περιλαμβάνει
εποπτεία μεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση ή σημαντική συμβολή
σε ερευνητικά προγράμματα ή εξασφάλιση χρηματοδότησης
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συμβολής του υποψηφίου σε
συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές,
προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση αξιολόγησης άρθρων,
ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή σε
επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε
οργάνωση συνεδρίων.
Συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του
Πανεπιστημίου.

Νοείται ότι, για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής
στην ειδικότητα «Αρχιτεκτονική Σύνθεση» δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος,
νοουμένου ότι ο υποψήφιος κατέχει θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού:
(4) Για τη θέση του Καθηγητή απαιτούνται τα προσόντα, για τη θέση
Αναπληρωτή Καθηγητή και επιπλέον τα ακόλουθα προσόντα:
(α)

’Εντεκα τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης
εργασίας μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία
τουλάχιστο τα τέσσερα να είναι χρόνια πανεπιστημιακής εργασίας, ή
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(β)
(γ)
(δ)

κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο.
Διεθνής αναγνώριση επιστημονικού έργου.
Σημαντική συμβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του
Πανεπιστημίου.
Επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή
διδακτορικών διατριβών.

Νοείται ότι, για τη θέση Καθηγητή στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής στην ειδικότητα
«Αρχιτεκτονική Σύνθεση» δεν απαιτείται διδακτορικός τίτλος, νοουμένου ότι ο
υποψήφιος κατέχει θέση Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του
εξωτερικού ή θέση Αναπληρωτή Καθηγητή σε αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο
του εξωτερικού και τουλάχιστον πέντε χρόνια εμπειρία στη βαθμίδα
Αναπληρωτή Καθηγητή:

Qualifications of Academic Staff.
(1) The qualifications required for the post of Lecturer shall be a doctoral degree
awarded by a recognized University and evidence of competence in University
teaching and research.
(2) The qualifications required for the post of Assistant Professor shall be the same as
those required for the post of Lecturer and, in addition, at least three years of
autonomous university teaching or research work after the award of the doctoral title,
at a recognized University or research center. Furthermore original publications in
international scientific journals of established reputation or other publications of
acknowledged merit, promising an important contribution to science shall be required.
(3) The qualifications required for the post of Associate Professor shall be the same as
those required for the post of Assistant Professor and, in addition the following
qualifications shall be required:
(a) At least a total of seven years of university work or work of equal value after the
award of the doctoral title, out of which, at least four shall be years of university
work or possession of a post of equal rank in a recognized University.
(b) Publication of works, such as articles in international scientific journals of wellknown reputation or monographs or books of recognized publishing companies,
substantiating a remarkable autonomous research work.
(c) Ability of instructing and promoting research, including the supervision of
postgraduate students, instruction or significant contribution in research
programmes or ensuring of financing research activities.
(d) Indications of international recognition of the candidate´s contribution to a
certain research field, such as research reports, invitations for scientific
lectures, assignment of the evaluation of articles, research reports or doctoral
thesis, participation in committees for the publication of scientific journals or
participation in the organization of seminars.
(e) Contribution to the promotion of the teaching and administrative work of the
University.
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*Α doctoral qualification is not a prerequisite for the position of Associate Professor in
“Architectural Design” as long as the candidate already holds the position of Associate
Professor in a recognised University.
(4) The qualifications required for the post of Professor shall be the same as those
required for the post of Associate Professor and, in addition, the following
qualifications shall be required:
(a) At least a total of eleven years of university work or work of equal value after
the award of the doctoral title, out of which, at least four shall be years of
university work or holding a post in the rank of Professor in a recognized
University.
(b) International recognition of scientific work.
(c) Significant contribution in the teaching and administrative work of the
University.
(d) Supervision and successful completion of research programmes or doctoral
thesis.
*Α doctoral qualification is not a prerequisite for the position of Professor in
“Architectural Design” as long as the candidate already holds the position of Professor
in a recognised University with at least five years of professional experience.
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