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CROSSCULT  H2020 - Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware 

crosscuts of European history 
 

 
Αθήνα, 16-11-2018 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων φοιτητών του Τμήματος 

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης για τη σύναψη σύμβασης έργου 
στο πλαίσιο του έργου «CROSSCULT  H2020 - Empowering reuse of digital cultural heritage in 

context-aware crosscuts of European history» 
 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «CROSSCULT  H2020 - Empowering reuse of digital 
cultural heritage in context-aware crosscuts of European history» καλούνται φοιτητές του Τμήματος 
να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα με σκοπό τη σύναψη σύμβασης έργου για την υποστήριξη του. Η 

σύμβαση θα είναι μεταξύ του φοιτητή και της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 
Προϋποθέσεις υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

• Να είναι φοιτητές του Τμήματος και να φοιτούν στο 7ο εξάμηνο σπουδών και άνω. 

 
Τρεις θέσεις για την αναζήτηση και καταχώρηση δεδομένων ερευνητικών προγραμμάτων 

συναφούς αντικειμένου με το CROSSCULT 
 

Απαιτούμενα προσόντα – Κριτήρια 
 

Μονάδες 
βαθμολόγησης 

Να είναι μέλη της Ομάδας Διαχείρισης του Υπολογιστικού Κέντρου 

του Τμήματος 
40 % 

Να έχουν εμπειρία χρήσης του πληροφοριακού συστήματος 

παρακολούθησης της ερευνητικής δραστηριότητα VIVO 
40 % 

Προσωπική συνέντευξη 20 % 

 
Αντικείμενο του έργου:  

- Συγκέντρωση ερευνητικών δεδομένων από 15 ευρωπαϊκά προγράμματα με συναφές αντικείμενο 

με το έργο CROSSCULT. 
- Καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα VIVO 
- Δημιουργία αναφοράς προόδου 
 

Διάρκεια σύμβασης: Από 15/12/2018 έως 28/2/2019 
Ποσό: Κόστος 850,00 € (συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων π.χ. ΦΠΑ, ασφαλιστικές 
κρατήσεις κ.λπ.) ανά θέση 
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Απαραίτητα δικαιολογητικά: 
• Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο «Έντυπο της πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος», το οποίο 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

• Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (με αναφορά στα σχετικά με την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενα 
και τυχόν επιπρόσθετα προσόντα). 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις υποβολής πρότασης. 

 

Υποβολή προτάσεων  
          Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σχετική πρόταση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος αποστέλλοντας τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση της 

Επιστημονικής Υπευθύνου του Έργου καθηγήτριας κα Δάφνης Κυριάκης-Μάνεση (dkmanessi@uniwa.gr) 

ως και τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου. 

      

Διαδικασία αξιολόγησης 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τη βαθμολόγηση των προτάσεων ως προς τα προσόντα - 

κριτήρια των υποψηφίων, όπως αυτά αναγράφονται πιο πάνω, βάσει των βιογραφικών σημειωμάτων 

και συντάσσει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με το πίνακα κατάταξης ανά θέση βάσει των παραπάνω 
προσόντων-κριτηρίων. 

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα 

απορρίπτονται. 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

(http://www.alis.uniwa.gr). 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη του έργου CROSSCULT 

 
 

Καθηγήτρια Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση 
 
 
 
 
 


