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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ DIGITAL HUMANITIES
Το ΑΕΙ Πειραιά TT καλεί τους ενδιαφερόμενους νέους επιστήμονες να υποβάλουν
αιτήσεις στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, σύμφωνα με την περιγραφή τού
Προγράμματος Επιστημονικής Εκπαίδευσης που παρουσιάζεται πιο κάτω.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το ΑΕΙ Πειραιά TT, στο πλαίσιο της ψηφιακής διαχείρισης του Πολιτισμού και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκηρύσσει το ακόλουθο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης
που αφορά τους φοιτητές και αποφοίτους Ανθρωπιστικών Σχολών, ιδιαίτερα δε
όσους έχουν επιλέξει ως γνωστικό αντικείμενο σπουδών την Φιλολογία, την
Γλωσσολογία, την Ιστορία-Αρχαιολογία και την Πληροφορική. Το γενικότερο
πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης συνεχίζει παλαιότερη συνεργασία του ΑΕΙ
Πειραιά TT με ειδικευόμενους Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το ΑΕΙ Πειραιά TT με την
παρούσα Προκήρυξη συμπληρώνει
•
•

την παλαιότερη δράση του σχετικά με την ψηφιοποίηση γλωσσικών πόρων
το ηλεκτρονικό του αποθετήριο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

και συμπληρώνει με την επέκτασή του στον χώρο των Digital Humanities, τις δράσεις
αυτές, με στόχο τη δημιουργία ειδικών που θα διαχειριστούν καινοτόμα στο μέλλον
τους επιμέρους τομείς της Εθνικής και διεθνούς Πολιτιστική Κληρονομιάς.
Το Πρόγραμμα αφορά συνολικά είκοσι (20) φοιτητές και αποφοίτους Ανθρωπιστικών
Επιστημών, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω.
Το Πρόγραμμα σε όσους επιλεγούν δεκάμηνη θεωρητική και πρακτική εξάσκηση σε
ερευνητικά εργαλεία λογισμικού μετάπτωσης δεδομένων και εργαλείων ψηφιακής
διαχείρισης που σχετίζονται με τον γνωστικό χώρο των Digital Humanities.
Συγκεκριμένα:
•
•
•
•

Μεθοδολογία έρευνας
Βασικές αρχές αναγνώρισης της πληροφορίας
Οντολογία
Πρόγραμμα TLEx

•
•
•
•
•

Μετατροπή στατικών πεδίων σε δυναμικά
Μετάπτωση δεδομένων από Word σε TLEx
Εξαγωγή δεδομένων (*rtf, *xml)
Εργασία σε ομάδα
Οργανόγραμμα ερευνητικής ομάδας και διόρθωση δεδομένων μέσω
ανάδρασης

Το Πρόγραμμα μετά την ολοκλήρωσή του παρέχει επίσημη Πιστοποίηση του ΑΕΙ
Πειραιά TT που βεβαιώνει την επιτυχή άσκηση των επιλεγέντων στα παραπάνω και
χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι εντελώς δωρεάν, οι δε αίθουσες των ασκούμενων
ερευνητών, ο εργαστηριακός εξοπλισμός (υπολογιστές, τοπικό δίκτυο, προσβάσεις σε
ηλεκτρονικά αποθετήρια κτλ.) καθώς και τα αναγκαία αναλώσιμα παρέχονται επίσης
εντελώς δωρεάν από το ΑΕΙ Πειραιά TT.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών προβλέπει 10 ώρες άσκησης-εκπαίδευσης
ανά εβδομάδα (Δευτέρα – Παρασκευή) για δέκα πλήρεις εργάσιμους μήνες, πλην των
επίσημων αργιών. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ
Πειραιά TT.
Το Πρόγραμμα ξεκινάει την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 και διαρκεί όπως
αναφέρθηκε πιο πάνω.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν, χωρίς όριο ηλικίας, οι ενδιαφερόμενοι
που έχουν τις ειδικεύσεις, όπως αναφέρθηκαν πιο πάνω, και οι οποίες αποδεικνύονται
νομίμως (αναλυτική βαθμολογία για τους φοιτητές, πτυχίο σπουδών).
Απαιτείται η γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο C1 ή C2.
Εμπειρία σε Η/Υ και χειρισμός τουλάχιστον ενός Προγράμματος για ειδικούς των
Ανθρωπιστικών Επιστημών (Classical Text Editor ή ανάλογο πρόγραμμα)
Τουλάχιστον ένα πρόγραμμα αναζήτησης βιβλιογραφίας και μορφοποίησης
βιβλιογραφικών παραπομπών (Endnote, Mendeley, Zotero, κτλ.)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email teinews@puas.gr του ΑΕΙ Πειραιά
T.T., μέχρι τις 31/10/2017.
Την αίτηση θα συνοδεύουν (επισυναπτόμενα) τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως
αναφέρονται παρακάτω:
•
•
•
•

Αίτηση συμμετοχής
Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναγράφονται οπωσδήποτε
τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο και e–mail)
Αναλυτική βαθμολογία ή Πτυχίο.
Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Από τους υποψηφίους που θα υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα
προκριθούν κατ’ αρχάς όσοι έχουν υποβάλει έγκαιρα και έγκυρα τα παραπάνω.
Στη συνέχεια οι προκριθέντες θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και θα ακολουθήσει
διαδικασία αξιολόγησης από τριμελή Επιτροπή του ΑΕΙ Πειραιά TT, βάσει
συνέντευξης.
Τέλος, από την ίδια Επιτροπή συνεκτιμώνται α) τα αντικειμενικά προσόντα, όπως
αυτά πιστοποιούνται από τα κατατεθέντα έγγραφα, και β) η προφορική συνέντευξη.
Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους επιλεγέντες είτε ηλεκτρονικά είτε
τηλεφωνικά.
Μετά την αποδοχή τους για τη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα, υπογράφεται
συμφωνητικό κάθε επιλεγέντος με το ΑΕΙ Πειραιά TT, πρότυπο του οποίου
υποβάλλεται συνημμένα στο τέλος του παρόντος.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Όλα τα επιμέρους ζητήματα, όπως παρουσιολόγια, διαδικασία αξιολόγησης κατά την
διεξαγωγή του Προγράμματος κ.ά. θα καταγραφούν λεπτομερώς στην οριστική
Προκήρυξη.

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΛΑΖΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Στον Πειραιά, σήμερα …………………… μεταξύ:

1. Του ΑΤΕΙ Πειραιά, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου που εδρεύει στον
Πειραιά, επί της οδού Θηβών ……………, και εκπροσωπείται νόμιμα
και
2. του / της (ονοματεπώνυμο) ……………………………………………………
κατοίκου …………………………., οδός ………………………….,

στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Επιστημονική Μετεκπαίδευση Νέων
Επιστημόνων στις Τεχνολογίες των Digital Humanities του ΑΕΙ Πειραιά TT,

συμφωνήθηκαν αμοιβαία τα ακόλουθα.

1. Αντικείμενο

Το ΑΕΙ Πειραιά TT, στο πλαίσιο της ψηφιακής διαχείρισης του Πολιτισμού και της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκηρύσσει το ακόλουθο Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης
που αφορά τους φοιτητές και αποφοίτους Ανθρωπιστικών Σχολών, ιδιαίτερα δε
όσους έχουν επιλέξει ως γνωστικό αντικείμενο σπουδών την Φιλολογία, την
Γλωσσολογία, την Ιστορία-Αρχαιολογία και την Πληροφορική. Το γενικότερο
πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης συνεχίζει παλαιότερη συνεργασία του ΑΕΙ
Πειραιά TT με ειδικευόμενους Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το ΑΕΙ Πειραιά TT με την
παρούσα Προκήρυξη συμπληρώνει
•
•

την παλαιότερη δράση του σχετικά με την ψηφιοποίηση γλωσσικών πόρων
το ηλεκτρονικό του αποθετήριο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

και συμπληρώνει με την επέκτασή του στον χώρο των Digital Humanities, τις δράσεις
αυτές, ως εξής:
•
•
•
•
•

Μεθοδολογία έρευνας
Βασικές αρχές αναγνώρισης της πληροφορίας
Οντολογία
Πρόγραμμα TLEx
Μετατροπή στατικών πεδίων σε δυναμικά

•
•
•
•

Μετάπτωση δεδομένων από Word σε TLEx
Εξαγωγή δεδομένων (*rtf, *xml)
Εργασία σε ομάδα
Οργανόγραμμα ερευνητικής ομάδας και διόρθωση δεδομένων μέσω
ανάδρασης

Κάθε συμμετέχων υποχρεούται να συμμορφώνεται στις αρχές του Προγράμματος,
όπως αυτές περιγράφονται από τη σχετική προκήρυξη.
2. Διάρκεια του Προγράμματος
Το Πρόγραμμα ξεκινάει την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017 και διαρκεί ημερολογιακά
κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) για δέκα μήνες, πλην των
επίσημων αργιών, των διακοπών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των εξεταστικών
περιόδων.
Η εβδομαδιαία επιστημονική κατάρτιση κάθε συμμετέχοντος δεν υπερβαίνει τις 20
ώρες.
3. Ασφάλεια και εργασία
Το παρόν συμφωνητικό δεν δημιουργεί σε καμία περίπτωση σχέση εξηρτημένης
εργασίας, ούτε γεννά υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αμοιβής από το ΑΕΙ
Πειραιά TT, ούτε και ασφάλισης του συμμετέχοντος σε φορέα κύριας ή επικουρικής
ασφάλισης, αλλά αποτελεί πρόγραμμα δωρεάν επιστημονικής κατάρτισης και έχει
ακαδημαϊκό χαρακτήρα.
4. Απόρρητο, εμπιστευτικότητα

Το ΑΕΙ Πειραιά TT διατηρεί την πλήρη κυριότητα των βάσεων δεδομένων οι οποίες
ανήκουν στην αποκλειστική διαχείριση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης και οι οποίες είτε
έχουν δημιουργηθεί κατά το παρελθόν είτε θα δημιουργηθούν για τους λόγους
επιστημονικής εκπαίδευσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτόν
διανέμονται στους συμμετέχοντες δικαιώματα χρήστη στο τοπικό δίκτυο (LAN) του
ΑΕΙ Πειραιά TT που θα δημιουργηθεί για τις ανάγκες του Προγράμματος.
5. Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο των αποτελεσμάτων που θα παραχθούν κατά την υλοποίηση του
Προγράμματος ή άλλως προκύψουν σε σχέση με το Πρόγραμμα και το παρόν
συμφωνητικό ανήκει στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΑΕΙ Πειραιά TT, η οποία
διατηρεί και το αποκλειστικό δικαίωμα αξιοποίησης και χρήσης του όποιου
παραγόμενου αποτελέσματος.
6. Υποχρεώσεις
Ο συμμετέχων οφείλει να ακολουθεί τους όρους ακαδημαϊκής δεοντολογίας και
συμπεριφοράς, όπως αυτοί ορίζονται από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του

ΑΕΙ Πειραιά TT. Οι όποιες τυχόν παραβάσεις ρυθμίζονται επίσης από τους
κανονισμούς αυτούς και το ΑΕΙ Πειραιά TT διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του
για τις περιπτώσεις οποιασδήποτε ζημίας με υπαιτιότητα του συμμετέχοντος.

7. Αλλαγές και τροποποιήσεις του παρόντος
Οποιεσδήποτε αλλαγές - τροποποιήσεις του παρόντος ισχύουν μόνον μετά από
συμφωνία και μόνον εγγράφως.
8. Όροι και προϋποθέσεις
Τυχόν ακυρότητα
συμφωνητικού.

κάποιου

όρου

δεν

επιφέρει

συνολική ακυρότητα του

Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας η οποία τυχόν
ανακύπτει από το παρόν είναι τα Δικαστήρια του Πειραιά.
Επιμέρους ζητήματα που τυχόν δεν καλύπτονται από το παρόν συμφωνητικό
ρυθμίζονται με αποφάσεις του ΑΕΙ Πειραιά TT και γνωστοποίησή τους στον
συμμετέχοντα.
Το ΑΕΙ Πειραιά TT το δικαίωμά του να λύσει μονομερώς και αιτιολογημένα το
παρόν συμφωνητικό με τον συμμετέχοντα.
Το παρόν συμφωνητικό συντάσσεται σε δύο αντίγραφα, τα οποία υπογράφονται από
τους δύο συμβαλλόμενους, καθένας από τους οποίους παίρνει ένα.

Για το
ΑΕΙ Πειραιά TT

Ο
Συμμετέχων

