Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη του Τμήματος σύμφωνα
με το Νόμο 4590/19
Μέρος Δεύτερο: Ανάπτυξη Εργαστηρίων, Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)

Πρόταση με εισήγηση των Τριών Διευθυντριών των Εργαστηρίων
και της Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με βάση το διεπιστημονικό του χαρακτήρα, έχει
αναπτύξει επί είκοσι εννέα χρόνια αξιόλογη, πλούσια, πολυσχιδή και κατά βάση
χρηματοδοτούμενη

ερευνητική

δραστηριότητα

στα

διαφορετικά

πεδία

που

θεραπεύονται από το Τμήμα σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Καθώς το αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής επιβάλλει τη συνομιλία
εφαρμοσμένης έρευνας και διδασκαλίας, το Τμήμα από νωρίς οργάνωσε και στέγασε
μεγάλο μέρος της έρευνας σε ερευνητικές δομές, είτε με τη μορφή Κέντρων
(ΚΕΚΜΟΚΟΠ) είτε με τη μορφή Εργαστηρίων (Εργαστήριο Σπουδών Φύλου).
Το Τμήμα, στη φάση ωριμότητας που διανύει, προτείνεται να βελτιώσει τους
δίαυλους και τα δίκτυα οργανωμένης συνομιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στη
διδασκαλία, την έρευνα, τη συγγραφή, τη διάχυση της γνώσης (συνέδρια,
ημερίδες, σεμινάρια, διαδικτυακή υποστήριξη γνώσης) και τις εργαστηριακές
δομές. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατ’αρχήν με τρεις τρόπους:
1. Με την άμεση σύνδεση μαθημάτων με την έρευνα και τα εργαστήρια (έχει
επιτευχθεί σε υψηλό βαθμό)
2. Με την άμεση πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού που θα στηρίξει και θα
επανδρώσει τα εργαστήρια
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3. Με

τη

δημιουργία

ολιγομελών

ομάδων

του

προσωπικού

των

Εργαστηρίων (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, νέοι διδάσκοντες με ΕΣΠΑ, Φοιτητές)
που θα στηρίζουν την αναζήτηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων ανά
θεματική περιοχή, την οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και
θα συμμετέχουν στη συγγραφική δραστηριότητα του Τμήματος.
4. Με τη δημιουργία θεματικών πεδίων που θα βοηθήσουν στην εξειδίκευση
και στην ανάπτυξη των πεδίων της Κοινωνικής Πολιτικής, τόσο
ερευνητικά, όσο και οργανωτικά με εστιασμένες παρεμβάσεις σε επίπεδο
ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και αξιολόγησης πολιτικών.
Το αποτέλεσμα ενός τέτοιου εγχειρήματος θα οδηγήσει σε απόκτηση δεξιοτήτων,
τεχνογνωσίας ευρωπαϊκού επιπέδου, εγγύτητας με τα γνωστικά αντικείμενα και
τους χώρους του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. Αυτό με τη σειρά του
τροφοδοτεί θεματικά σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, ευρύτερες συνεργασίες με
την Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον, αλλά πριν απ’όλα τροφοδοτεί τις
μεταπτυχιακές, τις διδακτορικές και τις μεταδιδακτορικές σπουδές του
Τμήματος.
Στο τρίτο μέρος αναφορικά με την ερευνητική στρατηγική του Τμήματος, θα
χρειαστεί να επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα στα παραπάνω σημεία.
(Οι αναφορές στα 3 σημεία είναι ενδεικτικές, και συνδέονται πρωτίστως με τις
δραστηρίοτητες των Εργαστηρίων. Θα μπορούσαν κάλλιστα να συμπληρωθούν)

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος οργανώθηκε με την κατ’αρχήν σύσταση
του

Κέντρου

Κοινωνικής

Μορφολογίας

και

Κοινωνικής

Πολιτικής.

Το

ΚΕΚΜΟΚΟΠ, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μετεξελίχθηκε πρόσφατα με
το ΦΕΚ αριθμός 362/18.10.18 και απέκτησε νομική και αυτόνομη υπόσταση με τη
μορφή του Εργαστηρίου (Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής) και ανήκει θεσμικά στο
Τμήμα. Ειδικότερα, ο στόχος του Εργαστηρίου είναι ο συνδυασμός βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής,
προκειμένου τα ερευνητικά πορίσματα να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων
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τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης, το Εργαστήριο, με
τη μορφή του ΚΕΚΜΟΚΟΠ, επέδειξε πλούσιο εκδοτικό έργο που ανέδειξε το
συγγραφικό έργο των μελών του Τμήματος. Τα αντικείμενα ερευνητικής
δραστηριότητας του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής επικεντρώνονται στην
Κοινωνική Πολιτική ως διεπιστημονικό αντικείμενο και σε ολόκληρο το φάσμα των
επιμέρους πεδίων της (φτώχεια, κοινωνική ανισότητα, κοινωνικός αποκλεισμός,
εκπαίδευση, στέγαση, κοινωνική ασφάλιση, απασχόληση και εργασιακές σχέσεις,
δομή και λειτουργία του κοινωνικού κράτους, μετανάστευση κ.ά.). Επίσης,
αναλαμβάνει παντός είδους επιστημονικής πρωτοβουλίας και δραστηριότητας, που
είναι δυνατό να διευκολύνει το διδακτικό έργο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,
να προάγει τη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη διδασκαλία και να
καταστήσει

προσιτή

Πανεπιστημιιακού

την

χώρου

επιστημονική
με

τη

γνώση

διοργάνωση

στον

ευρύτερο

ημερίδων,

εκτός

του

σεμιναρίων

και

επιστημονικών συνεδρίων. Τέλος, ενθαρρύνει την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και επιστημονικών εκδόσεων.
Διευθύνεται από την Καθηγήτρια Θεοδοσία Ανθοπούλου και στελεχώνεται από μέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), με άτυπη μορφή, από μέλη του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), από διδάσκοντες του Τμήματος
στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας, από Επισκέπτες
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές καθώς και από υποψήφιους διδάκτορες, μετά από
σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου
Το Εργαστήριο Σπουδών Φύλου ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 926/17.7.2006 για να
εξυπηρετήσει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του
φύλου στην κοινωνική πολιτική και της ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των
φύλων σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, στόχος του
εργαστηρίου είναι να συνδυάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις της έμφυλης διάστασης
της κοινωνίας με τη διδασκαλία και έρευνα στον τομέα των άμεσων ή έμμεσων
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επιπτώσεων των δημόσιων πολιτικών στην ισότητα των φύλων σε όλα τα πεδία
εφαρμογής τους, όπως στην κοινωνική προστασία, στην οικογένεια, στην
απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στις εργασιακές σχέσεις, στον κοινωνικό
αποκλεισμό, στην μετανάστευση, στα κοινωνικά κινήματα κ.ά. Επίσης, το
Εργαστήριο συνεργάζεται με μεγάλα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και
Πανεπιστήμια της Ευρώπης, έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πολλά ερενητικά
προγράμματα στο πλαίσιο του FP7 και του HORIZON εκ των οποίων σε ένα υπήρξε
leader και διοργανώνει πολύ συχνά ημερίδες, σεμινάρια και επιστημονικά συνέδρια.
Διευθύνεται από την Καθηγήτρια Γεωργία Πετράκη και διαθέτει το μέλος Ε.Τ.Ε.Π
Βούλα Τουρή. Επίσης, στο χώρο του Εργαστηρίου απασχολούνται 3 ερευνητές/-τριες
οι οποίοι/ες υλοποιούν τα ερευνητικά προγράμματά του. Στο Εργαστήριο
πραγματοποιούνται μαθήματα του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος
σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Το Εργαστήριο συνεργάζεται επίσης
στενά με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, με νέους διδάσκοντες στο πλαισιο του ΕΣΠΑ, με
ερευνητές διεθνούς κύρους, με επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, και με
υποψήφιους διδάκτορες,.

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης δεδομένων
(προσωρινός τίτλος, υπό διαμόρφωση)
Το Ερευνητικό Εργαστήριο «Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων»
σκοπεύει να αποτελέσει έναν βασικό άξονα της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής. Έχει ως στόχο την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και
την παραγωγή γνώσης από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά
ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και
Ανάλυσης Δεδομένων θα δημιουργήσει συνέργειες με τα δύο Εργαστήρια του
Τμήματος (Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής και Εργαστήριο Σπουδών Φύλου) για
την εκπόνηση υψηλής ποιότητας ερευνητική δραστηριότητα. Το Εργαστήριο θα
υποστηρίζει τις ερευνητικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες του Τμήματος και θα
συμβάλλει στην ικανοποίηση των διδακτικών αναγκών του.
Χρονοπρογραμματισμός (Time Plan)
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1. Συζήτηση – Απόφαση στη Συνέλευση του Τμήματος για τη δημιουργία του
Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων (9/10/2019)
2. Συζήτηση – Απόφαση Συγκλήτου
3. ΦΕΚ (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019 (εκτίμηση))
4. Προκήρυξη – Εκλογή διευθυντή/τριας (Δεκέμβριος 2019 (εκτίμηση))
5. Απόφαση Συνέλευσης για την Επιστημονική Επιτροπή του Εργαστηρίου
(Δεκέμβριος 2019 (εκτίμηση))
6. Προκήρυξη δύο (2) θέσεων ΕΤΕΠ για τις ανάγκες του Εργαστηρίου με την
εξής σειρά προτεραιότητας: στόχος είναι η 1η προκήρυξη να γίνει τον
Δεκέμβριο του 2019 και αμέσως μετά την απόφαση της Συγκλήτου για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και να ακολουθήσει μία δεύτερη θέση για
ακαδημαϊκό έτος 2020-21
7. Ένταξη ερευνητικών προγραμμάτων στο Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής
και Ανάλυσης Δεδομένων:
Προγράμματα

που

έχουν

εγκριθεί

και

χρηματοδοτούνται

ή

θα

impact

of

χρηματοδοτηθούν
α)

Horizon2020, DT-TRANSFORMATIONS-07-2019: The

technological transformations on children and youth (DigiGen). Διάρκεια 36
μήνες και έναρξη 1/12/2019 (προϋπολογισμός 250.000 €). Επιστημονικά
υπέυθυνη του έργου: Μ. Συμεωνάκη.
β) «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’».
Διάρκεια 15 μήνες, έναρξη 1/1/2020 (προϋπολογισμός 41.500 €) (ακαδημαϊκή
σύμβουλος Μ. Συμεωνάκη, ερευνητές Δ. Παρσάνογλου και Υ/Δ Γ.
Σταματοπούλου).
γ) ΗΑΡΜΟΝΙΑ: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Εθνικό Κέντρο
Ερευνών της Πολωνίας με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς βιβλίου
(εκδότης Edward Elgar). Συμμετέχουν: Μ. Συμεωνάκη, Δ. Παρσάνογλου, Γ.
Σταματοπούλου (Υ/Δ), Ημερομηνία έναρξης: Απρίλιος 2019 διάρκεια 2
χρόνια.
Προγράμματα υπό κρίση (under review)
•

Ένα πρόγραμμα Horizon2020
Προγράμματα στη φάση της συγγραφής
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•

Τρία προγράμματα Horizon2020 (ένα ως συντονιστές και δύο ως
συνεργαζόμενοι φορείς) (deadline Μάρτιος 2020)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΤΕΠ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Με βάση τα παραπάνω προτείνονται:
1. Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ κατηγορίας
ΠΕ (Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών με ειδίκευση στην Κοινωνική Πολιτική
της ημεδαπής η ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής) για τις
λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και τις
διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.
Ειδικότερα το υποψήφιο μέλος ΕΤΕΠ θα καλύπτει:
•

τη γραμματειακή υποστήριξη και καλή λειτουργία του Εργαστηρίου
(ηλεκτρ. υπολογιστές, τηλ & internet, και άλλες υποδομές γραφείου ),

•

τη διαχείριση, ενημέρωση, συντήρηση και ασφάλεια της ιστοσελίδας
του Εργαστηρίου στα ελληνικά και αγγλικά,

•

την λειτουργία του Αναγνωστηρίου σε μέρες και ώρες που θα
ορισθούν από την Δ/νση του Εργαστηρίου

•

την ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος (αναζήτηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτικών
προγραμμάτων, προετοιμασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων,
τεχνική διαχείριση, υποστήριξη και παρακολούθηση έργων, συμβολή
στη σύνταξη ερευνητικών εκθέσεων, υλοποίηση δράσεων διάχυσης
και δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου)
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•

την διοργάνωση Ημερίδων, Συνεδρίων και Σεμιναρίων καθώς και
δράσεις προβολής του έργου του Εργαστηρίου και του Τμήματος.

2. Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ κατηγορίας
ΠΕ (με εξειδίκευση σε πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής) για την υποστήριξη
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος:
•

την ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Τμήματος (αναζήτηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υποβολή προτάσεων,
παρακολούθηση έργων, κλπ, ό.π.)

•
i)

την υποστήριξη του διδακτικού έργου του Τμήματος και ειδικότερα:
άτυπα φροντιστηριακά μαθήματα/ tutorials σε προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς σχετικά με το πώς γράφεται μια εργασία (από εργασία
μαθήματος έως μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία)

ii)

υποβοήθηση των φοιτητών/τριών σε ζητήματα μεθοδολογίας έρευνας
(αναζήτηση πηγών, βιβλιογραφική επισκόπηση, κλπ). Ιδιαίτερη εστίαση
στην έρευνα πεδίου για τους φοιτητές/τριες που η εργασία τους
περιλαμβάνει πρωτογενή έρευνα μικρής κλίμακας.

iii)

υποβοήθηση σε εφαρμογές, ασκήσεις και εργασίες μαθημάτων και
εργασιών (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) που αφορούν
συνδυασμό

ποιοτικών

και

ποσοτικών

μεθόδων

και

διαχείριση/

επεξεργασία αποτελεσμάτων επιτόπιας έρευνας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΛΟΥ
Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ
(με ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα του φύλου) με Δ ́ εισαγωγική βαθμίδα για τη
κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Εργαστηρίου Σπουδών
Φύλου, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς σκοπούς και δραστηριότητες του Εργαστηρίου
(ΦΕΚ Τεύχος Β΄926, 17/04/2006). Συγκεκριμένα θα καλύπτει:
•

Οργάνωση δραστηριοτήτων, συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων,
που σχετίζονται με τα διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα
γνωστικά αντικείμενα του φύλου στην κοινωνική πολιτική και της
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ανάλυσης των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε διεθνές,
ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
•

Τη διαχείριση, ενημέρωση, συντήρηση και ασφάλεια της ιστοσελίδας
του

Εργαστηρίου

(https://www.genderstudies.panteion.gr/)

στα

ελληνικά και αγγλικά
•

Την ανάπτυξη και υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του
Εργαστηρίου

•

στην προώθηση συνεργασιών του Εργαστηρίου με αντίστοιχα
ερευνητικά κέντρα, ΜΚΟ, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς άσκησης
πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό

•

Την οργάνωση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης και του αρχειακού
υλικού για θέματα φύλου που βρίσκονται στον χώρο του Εργαστηρίου

•

Υποστήριξη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος:
i. την υποβοήθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των
σεμιναρίων που σχετίζονται με θέματα φύλου
ii. τη παροχή βοήθειας στις φοιτήτριες/φοιτητές σε ανάγκες
σχετικές με τα μαθήματα φύλου

ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Social Statistics and Data Analysis Laboratory) (Προσωρινός τίτλος)

Με βάση τα παραπάνω προτείνονται:
1. Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ
με Δ ́ εισαγωγική βαθμίδα (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της
αλλοδαπής) για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Aνάλυσης
Δεδομένων που θα παρέχει έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου
και θα καλύπτει:
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•

τη λειτουργία και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
(ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, προβολικών, σαρωτών,
οθονών προβολής, κ.ά) του Εργαστηρίου,

•

τη διαχείριση, ενημέρωση, συντήρηση και ασφάλεια της ιστοσελίδας
του Τμήματος (www.socialpolicy.panteion.gr) στα ελληνικά κια
αγγλικά,

•

την υποβοήθηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων του μεταπτυχιακού του Τμήματος «Ανάλυση και Εφαρμογή
Κοινωνικής Πολιτικής», και πιο συγκεκριμένα:
i. ενημέρωση και συντήρηση της ιστοσελίδας υποβολής των
αιτήσεων των υποψηφίων (https://spaa.panteion.gr/apply ) και
τη
ii. δημιουργία των απαραίτητων φακέλλων για την επιλογή των
υποψηφίων,

•

την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια ιστοσελίδας του
Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής και Ανάλυσης Δεδομένων,

•

την υποστήριξη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος:
i. εγκατάσταση

και

επικαιροποίηση

των

απαραίτητων

προγραμμάτων (software) για τη διενέργεια των μαθημάτων
και των σεμιναρίων (για παράδειγμα του στατιστικού
λογισμικού SPSS),
ii. εγκατάσταση απαραίτητων αρχείων και βάσεων δεδομένων
που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα του Τμήματος για την
αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και
εφαρμοσμένου

έργου

του

Τμήματος

(για

παράδειγμα

βοηθητικά αρχεία για τα Σεμινάρια Πληροφορική: SPSS I και
Πληροφορική: SPSS IΙ),
iii. υποβοήθηση των φοιτητών/τριων σε εφαρμογές, εργασίες και
ασκήσεις.
•

την υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων.
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2. Μία θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΤΕΠ κατηγορίας ΠΕ
(με εξειδίκευση στην Κοινωνική Στατιστική) για:
i.

την υποβοήθηση της διδασκαλίας (με επίβλεψη του διδάσκοντα) των
μαθημάτων και των σεμιναρίων που διδάσκονται στο Εργαστήριο και
αφορούν στην ποσοτική ανάλυση κοινωνικών δεδομένων,

ii.

την εγκατάσταση και επικαιροποίηση των κοινωνικών βάσεων
δεδομένων (όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα
(European Social Survey (ESS)), η έρευνα SHARE, κ.ά.),

iii.

την υλοποίηση εργαστηριακών και φροντηστηριακών ασκήσεων στα
σεμινάρια που διδάσκονται στο Εργαστήριο καθώς και την
υποβοήθηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος σε εφαρμογές,
εργασίες και ασκήσεις που αφορούν την ποσοτική ανάλυση
κοινωνικών δεδομένων, καθώς και την αναζήτηση πρωτογενών
κοινωνικών και

iv.

την υποβοήθηση των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής και
Ανάλυσης Δεδομένων (με επίβλεψη του διδάσκοντα).
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