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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ»
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20, τον
από Α.Π 89/15-07-2016 πίνακα κατανομής πρόσθετων θέσεων ανά Ίδρυμα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π του ΕΚΤ), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση
259/30-11-2016) προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα
από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017), όπως αυτά έχουν εγκριθεί
από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα
μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται
να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανά εξάμηνο (έως δύο
μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017).
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια Αξιολόγησης
Μονάδες Βαθμολόγησης
1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
i.
Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος
0-30
ii.
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &
0-20
βιβλιογραφίας
iii.
Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης
0-10
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60
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2.
i.
ii.
iii.

Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)
Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

0-10

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

0-10

iv.

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου
έργου με το μάθημα
Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

0-40

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης ανά μάθημα, επιτροπή που η αντίστοιχη Γενική Συνέλευση θα ορίσει. Τα αποτελέσματα
της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η
δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι
υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς
και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός επτά (07)
ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Πρόσθετοι όροι
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
το οποίο:
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα
που αφορά η αίτηση του
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου
Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου
τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα
της Ελλάδας ή της αλλοδαπή
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2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των
προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου
29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο
εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία
πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή
συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από
τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση
με τον/την διδάκτορα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό
φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Αίτηση Υποψηφιότητας
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε
γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ)
δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του
Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού
Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
ή
συμβασιούχου
πανεπιστημιακού
υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει
θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής.
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά
ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.987,04€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται
σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των
δαπανών μετακίνησής του.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ.
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αριθμ. 21/22.06.2016 θέμα Γ.9 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως την Τρίτη,
17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής
http://rc.uowm.gr/?page_id=3183
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , κα Χρύσα Ιακωβίδου (τηλ. 2461056440, email: ciakovidou@uowm.gr)
ή/και στις γραμματείες των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα παρακάτω στοιχεία:
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Άννα Τζίκα (τηλ: 2461056604, email: atzika@uowm.gr)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, κα Βαβλιάρα Δέσποινα (τηλ: 2461056504, email:
dvavliara@uowm.gr)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, κα. Ηλέκτρα Φράι-Αργυροπούλου (τηλ: 23850-55004, email:
efrai@uowm.gr)
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, κα. Φωτιάδου Ελένη (τηλ: 23850-55100, email: efotiadou@uowm.gr)
Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, κος Κωνσταντινίδης Χρήστος, (τηλ: 2385055250,
xkonstantinidis@uowm.gr)
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας), στις ιστοσελίδες των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας καθώς και στη Διαύγεια.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΠΔΜ
Αν. Καθηγητής Μαρνέλλος Γεώργιος
Συνημμένα:
1. Πίνακας Μαθημάτων
2. Παράρτημα – Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων
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1. Πίνακας Μαθημάτων

Εξάμηνο

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες
Εργαστηρίου

Κατηγορία

Τμήμα

Κωδικός

ΠΤΔΕ

YE362

Μέθοδοι Έρευνας στις Επιστήμες
της Αγωγής

Εαρινό

3

5

29

10

Υποχρεωτικά
επιλογής/Κατ’ επιλογή
υποχρεωτικά μαθήματα

1

ΠΤΝ

0915E

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων
κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο
νηπιαγωγείο

Εαρινό

3

4

3

-

Επιλογής

1

383

Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης
Ενέργειας και Βελτιστοποίησης
Βιομηχανικών Συστημάτων

Εαρινό

4

4

4

0

Επιλογής κατεύθυνσης

1

385

Τεχνολογία Αεριοστροβίλων

Εαρινό

4

4

4

0

Επιλογής κατεύθυνσης

1

ΤΜΠΤ

Ε39

Υπολογιστική Νέφους

Εαρινό

--

5

2

2

Επιλογής

1

ΤΕΕΤ

Επθ. 050

Φιλοσοφία και Τέχνη στον 20ο
αιώνα

Εαρινό

3

4

3

Επιλογής/Προαιρετικά

1

ΤΜΜ

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικές
Μονάδες

Θέση
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2. Παράρτημα - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων

Τμήμα

Κωδικός

Τίτλος
Μαθήματος

Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος
Περιγραφή Μαθήματος: Στόχος της ενότητας είναι να έρθουν σε επαφή οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με βασικές έννοιες
μεθόδων έρευνας, ώστε να είναι σε θέση: α. να γνωρίζουν βασικές μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας ερευνητικών
δεδομένων, β. να μπορούν να παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα, γ. να μελετούν και να κατανοούν
επιστημονικά άρθρα τα οποία βασίζονται σε αποτελέσματα ερευνών και δ. να παρακολουθούν τις επιστημονικές
εξελίξεις στη σημειωτική και την επικοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχθούν τα εξής:

ΠΤΔΕ

ΠΤΝ

ΤΜΜ

YE362

0915E

383

Μέθοδοι Έρευνας στις
Επιστήμες της Αγωγής

Η επιστημονική έρευνα: αναγκαιότητα, χαρακτηριστικά, προϋποθέσεις. Σχεδιασμός, διαδικασία διεξαγωγής, συγγραφή
και αξιολόγηση της επιστημονικής έρευνας. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι και τεχνικές έρευνας. Μοντέλα ποσοτικών
και ποιοτικών ερευνών. Επιλογή και διατύπωση του προβλήματος στην εκπαιδευτική έρευνα. Συλλογή και
επεξεργασία δεδομένων. Προβλήματα μέτρησης. Προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Παρουσίαση ερευνητικών
μεθόδων και εργαλείων. Ποσοτικές έρευνες (ερωτηματολόγιο: δομή, χαρακτηριστικά, προδιαγραφές, προβλήματα
κατασκευής, έλεγχος και αξιολόγηση, μετρήσεις). Ποιοτικές μέθοδοι (ανάλυση περιεχομένου, ανάλυση λόγου,
παρατήρηση, συνέντευξη, σημειολογική ανάλυση). Πρακτικές ασκήσεις (Διατύπωση ερευνητικών προβλημάτων,
Κατασκευή και αξιολόγηση ερευνητικών εργαλείων, Κριτήρια αξιοπιστίας εργαλείων και μεθόδων, Αξιολόγηση
ερευνητικών εργασιών, Εκπόνηση ολοκληρωμένων ερευνών).

Περιγραφή Μαθήματος :
Σκοπός του μαθήματος. Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά µε τη διδασκαλία της κριτικής γλωσσικής
επίγνωσης στο νηπιαγωγείο προκειμένου να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αντίστοιχες δραστηριότητες
Περιεχόμενο του μαθήματος.
Ανάπτυξη δραστηριοτήτων Βασικές αρχές της σύγχρονης διδακτικής για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης στο νηπιαγωγείο.
Μεθοδολογικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράµµατος για την κριτική γλωσσική διδασκαλία στο νηπιαγωγείο
κριτικής γλωσσικής
επίγνωσης στο νηπιαγωγείο και σχεδιασμός αντίστοιχων δραστηριοτήτων.
Ενδεικτική βιβλιογραφία
Ντίνας. ∆. Κώστας & Ευθυµία Γ. Γώτη (2016). Ο Κριτικός Γραµµατισµός στη σχολική πράξη: αρχίζοντας από το
Νηπιαγωγείο…, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg
Μεθοδολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας
και Βελτιστοποίησης
Βιομηχανικών Συστημάτων

Περιγραφή Μαθήματος : Το μάθημα παρουσιάζει συστηματικά τις μεθοδολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και
βελτιστοποίησης βιομηχανικών συστημάτων. Αναπτύσσονται η ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση διεργασιών καθώς
και εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις βιομηχανικών μονάδων με μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση. Με την
ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προσεγγίσουν αποτελεσματικά τα θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανικές μονάδες και βελτιστοποίησης διεργασιών.
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Περιγραφή Μαθήματος : Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τις βασικές αρχές λειτουργίας, τα εξαρτήματα και τις
εφαρμογές αεριοστροβίλων. Με την επιτυχή συμπλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να διαθέτει
σύγχρονες γνώσεις για τη λειτουργία και θερμοδυναμική συμπεριφορά αεριοστροβίλων.

385

ΤΜΠΤ

Ε39

Τεχνολογία
Αεριοστροβίλων

Υπολογιστική Νέφους

Ο φοιτητής αναμένεται να αποκτήσει γνώσεις και να είναι σε θέση να αναλύει θερμοδυναμικούς κύκλους διαφόρων
τύπων αεριοστροβίλων για αεροπορική πρόωση και για βιομηχανικές εφαρμογές. Ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε
θέση να μπορεί να υπολογίζει την ώση και την ειδική κατανάλωση κινητήρων turbojet, turbofan και turboprop και να
μπορεί να εκτιμά την επίδραση της ταχύτητας και του υψομέτρου στα χαρακτηριστικά λειτουργίας. Επίσης θα μπορεί
να επιλέγει τις κύριες λειτουργικές παραμέτρους βιομηχανικών αεριοστροβίλων και να υπολογίζει την επίδραση των
χαρακτηριστικών των επιμέρους εξαρτημάτων στις συνολικές επιδόσεις των κινητήρων όπως η παραγόμενη ισχύς και
η ειδική κατανάλωση. Ο φοιτητής θα μπορεί να χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό για την ανάλυση της
λειτουργίας αεριοστροβίλων.
Περιγραφή Μαθήματος: Διαχείριση κατανεμημένων συστημάτων, Μέτρηση απόδοσης σε κοινόχρηστα κατανεμημένα
συστήματα και Υπολογιστικά Νέφη, Υπηρεσιοστρεφείς υλοποιήσεις εφαρμογών και υποδομών, Ποιότητα υπηρεσίας
πάνω από κατανεμημένα συστήματα και υπολογιστικά νέφη, ροή εργασιών και παρακολούθηση σε κατανεμημένες
εφαρμογές, Τεχνικές πρόβλεψης, μελέτη εκτέλεσης και μοντελοποίησης υπηρεσιοστρεφών εφαρμογών και
κατανεμημένων υποδομών, Ανάθεση πόρων σε εφαρμογές πάνω από κατανεμημένα συστήματα, Χρήση, διαχείριση
δεδομένων και σύγκριση/επιλογή πολλαπλών νεφών, Μεσολογισμικά συστημάτων.
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ΤΕΕΤ

Περιγραφή Μαθήματος: Με αφορμή την ανάγνωση και ανάλυση συγκεκριμένων θεωρητικών κειμένων, το μάθημα
διερευνά τις θέσεις των παρακάτω φιλοσοφικών και διανοητικών ρευμάτων του 20ου αι. όσον αφορά ζητήματα
τέχνης και αισθητικής:
 Μαρξισμός και κριτική θεωρί
α: Μπένγιαμιν, Μαρκούζε (η κοινωνικο-πολιτική διάσταση
της τέχνης, τέχνη και
ιδεολογία)
 Ψυχανάλυση: Φρόυντ (καλλιτεχνική δημιουργικότητα και αισθητική εμπειρία)
 Φαινομενολογία: Μερλώ
-Ποντύ (τέχνη και σωματικότητα), Χάιντεγγερ (Η οντολογία του έργου τέχνης)
 Αποδόμηση της έννοιας του έργου: Λυοτάρ, Ντερριντά
. Oι φοιτητές/τριες θα αναλαμβάνουν εβδομαδιαίες παρουσιάσεις και έτσι η επεξεργασία και συζήτηση των κειμένων
θα είναι αποτελεσματικότερη.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
--- R. Ingarden, ‘Καλλιτεχνικές και αισθητικές αξίες’, στο Δευκαλίων 18 (1977).
Φιλοσοφία και Τέχνη στον --- Τέρι Ήγκλετον, ‘Φαινομενολογία, ερμηνευτική, θεωρία της πρόσληψης’, στο Εισαγωγή στη θεωρία της
Επθ. 050
λογοτεχνίας, μτφρ. Μ. Μαυρωνάς, Αθήνα, Οδυσσέας, 1989, σελ. 95-104.
20ο αιώνα
--- T. Eagleton, Η ιδεολογία του αισθητικού, Αθήνα, Πολύτροπον, 2006.
--- Walter Benjamin, ‘Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του’, στο Δοκίμια για την τέχνη,
μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα, Κάλβος, 1978.
--- Herbert Marcuse, Η ανθεκτικότητα της τέχνης: κριτική της μαρξιστικής αισθητικής, μτφρ. Κ. Παλαιολόγος, εκδ.
Πλανήτης, Αθήνα, 1979.
--- Sigmund Freud, Το εγώ και το αυτό, μτφρ. Δ. Παναγιωτοπούλου, Πλέθρον, Αθήνα, 2008.
--- Θανάσης Τζούλης, ‘Ερωτική ενόρμηση και καλλιτεχνική δημιουργία’, στο Ψυχανάλυση και λογοτεχνία, εκδ.
Οδυσσέας, Αθήνα, 1993, σελ. 23-56.
--- Τα παπούτσια του Van Gogh: Heidegger, Shapiro, Derrida, εκδ. Άγρα, 2006.
--- Παναγιώτης Πούλος (επιμ.), Έννοιες της τέχνης τον 20ο αιώνα, ΑΣΚΤ.
--- Μ. Haar, Το έργο τέχνης: Δοκίμιο για την οντολογία των έργων, Αθήνα, Scripta, 1998.
--- Ζωγραφίδης και Κουγιουμτζάκης (επιμ.), Αισθητική και Τέχνη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

8

