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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η

Συνέλευση του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου

Αιγαίου, στη συνεδρίαση με αριθμό 07/19.01.2022, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τεσσάρων (4) διδασκόντων/ουσών με σύμβαση βάσει
του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, ως ακολούθως:
Το Διδακτικό Προσωπικό που θα προσληφθεί θα αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων στα
παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.
1.

Γραφιστικός Σχεδιασμός για Πολυμεσικές Εφαρμογές (1 θέση)

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Γραφιστικός Σχεδιασμός για Πολυμεσικές
Εφαρμογές» εστιάζει σε θεωρίες και πρακτικές για την οπτικοποίηση πολιτισμικής πληροφορίας
στο πλαίσιο δημιουργίας διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών σε ψηφιακούς ή/και αναλογικούς
χώρους (όπως δικτυακούς τόπους, ηλεκτρονικά παιχνίδια, εγκαταστάσεις, δρώμενα και εκθέσεις).
Ο/Η υποψήφιος/α αναμένεται να μπορεί να συνθέτει τα εννοιολογικά εργαλεία και τις αρχές της
οπτικής επικοινωνίας με υπολογιστικά εργαλεία

ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και

διανυσματικού σχεδιασμού με ταυτόχρονη δυνατότητα διάδρασης (π.χ. Photoshop, Illustrator,
Flash).

2.

Προγραμματισμός Η/Υ (1 θέση)

Η υπό προκήρυξη θέση αφορά στη διδασκαλία και επιστημονική έρευνα στο χώρο του
προγραμματισμού συστημάτων λογισμικού και εφαρμογών και της χρήση τους στο ευρύτερο πεδίο
του πολιτισμού. Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης επικεντρώνεται σε θέματα τεχνολογιών
προγραμματισμού, εργαλείων ανάπτυξης καθώς και παραγωγής ολοκληρωμένων εφαρμογών.
Συγκεκριμένοι στόχοι είναι η χαρτογράφηση διαφορετικών προγραμματιστικών μοντέλων, η
μελέτη των σχεδιαστικών προσεγγίσεων και μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού
καθώς και εξειδικευμένων προσεγγίσεων για το χώρο του πολιτισμού. Η υπό προκήρυξη θέση θα
καλύψει διδακτικές ανάγκες μαθημάτων που αφορούν γλώσσες προγραμματισμού που ανήκουν
στις

οικογένειες

τόσο

του

δομημένου

(διαδικαστικού)

όσο

και

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού.
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3.

Oπτικός Πολιτισμός (1 θέση)

Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Οπτικός Πολιτισμός» εστιάζει στις έννοιες
του Οπτικού Πολιτισμού (Visual Culture) με έμφαση στη φωτογραφική αναπαράσταση και τη σχέση
φωτογραφίας και ζωγραφικής το 19ο και τον 20ο αιώνα. Εξετάζονται επίσης το κοινωνικοπολιτικό
πλαίσιο και τα μηνύματα της φωτογραφικής εικόνας από τις απαρχές της έως τα τέλη του 20ου
αιώνα και η σχέση της φωτογραφίας με τα κινήματα του Μοντερνισμού στη ζωγραφική, με εστίαση
σε επιμέρους κατηγορίες της φωτογραφίας: πορτρέτο, ταξιδιωτική και πολεμική φωτογραφία,
κοινωνική φωτογραφία, στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα γίνονται και ειδικές
αναφορές στην Ελληνική φωτογραφία. Επιπλέον εξετάζονται παράλληλα, το ιστορικό και
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της γέννησης νέων μέσων όπως η

video art, και κινημάτων –

ιδεολογικών πλαισίων όπως η pop art, το κίνημα fluxus και η εννοιολογική τέχνη. Τέλος,
επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση του συνόλου των τεχνών στη διαμόρφωση του ιδεολογικού και
κοινωνικού μηνύματος της εποχής μας.

4.

Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτιστικές Βιομηχανίες (1 θέση)

Η υπό προκήρυξη θέση αποσκοπεί στην ανάδειξη και τη διερεύνηση των φορέων, των μέσων και
των διεργασιών μέσα από τα οποία οι πολιτιστικές βιομηχανίες αναδεικνύονται σε κεντρικά πεδία
της σύγχρονης πολιτιστικής (και όχι μόνο) παραγωγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις χρήσεις και
τις επιδράσεις της ψηφιακής τεχνολογίας στις α) πρακτικές δημιουργίας, διανομής και
κατανάλωσης πολιτιστικών προϊόντων, β) διεργασίες συγκρότησης της πολιτισμικής ταυτότητας, γ)
νέες μορφές και συνθήκες της πολιτισμικής εργασίας, δ) διαδικασίες ανάπτυξης της τοπικής και
παγκόσμιας πολιτιστικής παραγωγής.

***
Όσοι/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τις υπό προκήρυξη θέσεις θα πρέπει να είναι
κάτοχοι τουλάχιστον μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
& Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.ct.aegean.gr
Όσοι/ες ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 και ώρα
15:00, αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους), συμπεριλαμβάνοντας
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή (σκαναρισμένο
κείμενο με υπογραφή) στις διευθύνσεις:
Ηλεκτρονική διεύθυνση Προέδρου: proedros-ct@aegean.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση Γραμματείας: secr-culturaltec@aegean.gr
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Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κ.
Θεοφάνης Κάιτατζης, τηλ. 22510 36608, 36604).

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Πολιτισμικής
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας
*
Χρήστος Καλλονιάτης
Αναπληρωτής Καθηγητής

*Η υπογραφή του προέδρου έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στα αρχεία του Τμήματος
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