Ετήσιο Εντυπο Εξειδίκευσης Καθηκόντων για το Ακαδηµαϊκό Έτος ________
Μέλος ∆ΕΠ____________________________, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Κατηγορία απασχόλησης ___________________.
(Ενσωµατώνει τόσο την υπεύθυνη δήλωση εξειδίκευσης καθηκόντων της παρ. 1 του
άρθρου 3 του Ν. 2530/1997, όσο και τις αιτήσεις αποκλίσεων για τα δύο
εξάµηνα του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους που προβλέπονται στην παρ. 7 του
άρθρου 2 του Ν. 2530/1997).

Προς τον Τοµέα
____________________________________________________________
∆ηλώνω υπεύθυνα ότι αναλαµβάνω όλες τις διδακτικές υποχρεώσεις που
µου ανέθεσε ο Τοµέας στη συνεδρίαση της ________________ οι οποίες
τελούν υπό την έγκριση της Σχολής, καθώς και τα διοικητικά καθήκοντα
που µου έχουν αναθέσει τα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος.
Για το
διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο µου, η
παρουσία µου σους χώρους του ΕΜΠ θα υπερβαίνει, τις 20 ώρες
εβδοµαδιαίως και τις 3 ηµέρες.
Τυχόν απόκλιση από τα προβλεπόµενα
στο Ν. 2530/1997 ελάχιστα όρια ωρών διδασκαλίας δεν προκύπτει από
δική µου υπαιτιότητα, αιτιολογείται µε βάση τα οριζόµενα στην από
15/12/1997 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, και γι’ αυτό παρακαλώ να
γίνει
αποδεκτή.
Ειδικότερα τα καθήκοντά µου εξειδικεύονται στους
εξής πίνακες:

Πίνακας 1.
Προπτυχιακά και µεταπτυχιακά µαθήµατα, φροντιστήρια, σεµινάρια και
εργαστήρια του επόµενου ακαδηµαϊκού έτους
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Πίνακας 2.
∆ιπλωµατικές και µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές
του διαρεύσαντος ακαδηµαϊκού έτους
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Πίνακας 3.
Συµµετοχή σε όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος και σε Επιτροπές που
έχουν συσταθεί µε απόφαση της ΓΣ του Τµήµατος ή προβλέπονται στην από
15/12/1997 απόφαση της Συγκλήτου.
Θέση4

Οργανα διοίκησης ή Επιτροπές

Πίνακας 4.
Άλλες διδακτικές και ακαδηµαϊκές δραστηριότητες που επιθυµείτε να
αναφέρετε και δεν εµπίπτουν στους πιο πάνω πίνακες (π.χ.
εκπαιδευτικές εκδροµές, συνεργασία µε φοιτητές κλπ.)
Περιγραφή δραστηριότητας

Αθήνα, _________________
___________________
1

Υπογραφή

∆ιαγράφεται κατά περίπτωση

2

Σύµφωνα µε την από 15/12/1997 απόφαση της Συγκλήτου αναγράφεται 1
ώρα για κάθε διπλωµατική εργασία, 2 ώρες (1 ανά εξάµηνο) για κάθε
διδακτορική διατριβή µε επιβλέποντα το µέλος ∆ΕΠ και ½ ώρα (1/4 ανά
εξάµηνο) για κάθε διδακτορική διατριβή µε µέλος της συµβουλευτικής
επιτροπής το µέλος ∆ΕΠ (µε την προϋπόθεση ότι έχει σηµειωθεί πρόοδος
στην εκπόνηση της διατριβής και ο χρόνος εκπόνησής της δεν έχει
υπερβεί τα τρία έτη).

3

Σύµφωνα µε την από 15/12/1997 απόφαση της Συγκλήτου ο µέγιστος
αριθµός ωρών του Πίνακα 2 που συνυπολογίζεται είναι 3.
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