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ΠΡΟ:
1. κ. Θεοδουλίδθ Θεόδωρο, Κακθγθτι, Τμιματοσ
Μθχανολόγων Μθχανικϊν, Πολυτεχνικισ Σχολισ, Π. Δ. Μ.
2. κ. Γιοφλτςθ Σραϊανό, Αν. Κακθγθτι, Τμιματοσ
Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν,
Πολυτεχνικισ Σχολισ, ΑΠΘ
3. κ. Κανταρτηι Νικόλαο, Αν. Κακθγθτι, Τμιματοσ
Ηλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν Υπολογιςτϊν,
Πολυτεχνικισ Σχολισ, ΑΠΘ

ΘΕΜΑ: Οριςμόσ Σριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ από το Εκλεκτορικό ώμα για τθ μονιμοποίθςθ του κ. Θεόδωρου
Ζυγκιρίδθ ςε κζςθ Επίκουρου Κακθγθτι του Σμιματοσ Μθχανικών Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιών
τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ, με γνωςτικό αντικείμενο
«Εφαρμοςμζνα Μακθματικά και Τπολογιςτικζσ Μζκοδοι για Προβλιματα Ηλεκτρομαγνθτικοφ Πεδίου»
Σασ ενθμερϊνουμε ότι το Εκλεκτορικό Σϊμα για τθ μονιμοποίθςθ του κ. Θεόδωρου Ζυγκιρίδθ ςε κζςθ
Επίκουρου Κακθγθτι του Τμιματοσ Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και Τθλεπικοινωνιϊν τθσ Πολυτεχνικισ Σχολισ του
Π.Δ.Μ. ςτθν αρικμ. 1/22-02-2017 ςυνεδρίαςι του ςασ όριςε μζλθ τθσ Σριμελοφσ Ειςθγθτικισ Επιτροπισ και
καλείςτε να α) να αναλφςετε και να αξιολογιςετε το ζργο και τθν προςωπικότθτα του υποψθφίου, εκφζροντασ
κρίςθ για τθν προςφορά του ςτθν πρόοδο τθσ επιςτιμθσ, β) να διατυπϊςετε τθν άποψι ςασ εάν ο υποψιφιοσ
ανταποκρίνεται ςτα απαιτοφμενα από το νόμο προςόντα και ειδικότερα για τθ ςυνάφεια του γνωςτικοφ
αντικειμζνου τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ διδακτορικισ διατριβισ, κακϊσ και θ
ςυνάφεια αυτισ, του επιςτθμονικοφ και διδακτικοφ ζργου του υποψθφίου με το γνωςτικό αντικείμενο τθσ προσ
πλιρωςθ κζςθσ. Για τθν υποβοικθςθ του ζργου ςασ, μπορείτε να ηθτιςετε ςυςτατικζσ επιςτολζσ από κακθγθτζσ
ομοταγοφσ Α.Ε.Ι. τθσ αλλοδαπισ ι Ερευνθτζσ τθσ αλλοδαπισ, του ίδιου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με
εκείνο τθσ προσ πλιρωςθ κζςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τζταρτο άρκρο παρ. 4γ του Νόμου 4405/2016
για τθ διαδικαςία εκλογισ, εξζλιξθσ και μονιμοποίθςθσ κακθγθτϊν και υπθρετοφντων λεκτόρων.
Σφμφωνα με τισ ωσ άνω διατάξεισ, καλείςτε να κατακζςετε τθν ειςθγθτικι ςασ ζκκεςθ μζςα ςε
αποκλειςτικι προκεςμία ςαράντα (40) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ και όχι νωρίτερα από είκοςι (20)
θμζρεσ. Η παράδοςθ τθσ ειςθγθτικισ ζκκεςθσ μπορεί να γίνει ταχυδρομικά ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ ι με
θλεκτρονικι αποςτολι ςτθ διεφκυνςθ: dvavliara@uowm.gr.
Για τθ διευκόλυνςθ του ζργου ςασ, ςασ δίνεται πρόςβαςθ ςτο βιογραφικό ςθμείωμα, το υπόμνθμα
εργαςιϊν και τα δικαιολογθτικά που υπζβαλε ο υποψιφιοσ ςε θλεκτρονικι μορφι μζςω του παρακάτω
ςυνδζςμου:
Ζυγκιρίδθσ Θεόδωροσ: http://icte.uowm.gr/uploads/zigkiridis/
Είμαςτε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ.
Κοινοποίθςθ:
- Μζλθ Εκλεκτορικοφ Σϊματοσ
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Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ
Μθχανικϊν Πλθροφορικισ και
Τθλεπικοινωνιϊν

Παντελισ Αγγελίδθσ
Κακθγθτισ

