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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ο ηΡΥΤΑΝΗΣ / τΗΕ REcToR

ΑΡΙοΜ. ΠΡΩΤ.: 4Ι 50/t 4.09.202Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για μßα (Ι ) θÝση Ακαδημαßκοý Υποτρüφου, σýμφωνα με την παρ. 7 του Üρθρου 29 του Ν.
40Ο9/2Ο1 'l, üπωò Ýχει τροποποιηθεß και ισχýει με την παρ. 4 του Üρθρου Ι 9 του Ν.4452Ι2ο17

Το Οικονομικü ΠανεπιστÞμιο Αθηνþν προκειμÝνου να καλýψει διδακτικÝò ανÜγκεò του ΤμÞματοò
Διεθνþν και ΕυρωπαΤκþν Οικονομικþν Σπουδþν τηò ΣχολÞò Οικονομικþν Επιστημþν, üπωò
αιτιολογημÝνα προκýτπει απü την με ημερομηνßα Ι4.09.202t απüφαση τηò 1ηζ συνεδρßασηò τηò
ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò, ενδιαφÝρεται ιια προσλÜβει Ακαδημαßκü Υπüτροφο σýμφωνα με την
παρ.7 του Üρθρου 29 του Ν.4Ο09/2011, üπωò Ýχει τροποποιηθεß και ισχýει, για την αυτοδýναμη
διδασκαλßα του παρακÜτω μαθÞματοò του Προτπυχιακοý ΠρογρÜμματοò Σπουδþν του ΤμÞματοò,
κατÜ το χειμερινü εξÜμηνο του ακαδημαßΚοý Ýτουò 202'| -2022:

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε, Υποχρεωτικü μÜθημα Ε' εξαμÞνου

οι ενδιαφερüμενοι παρακαλοýνται να καταθÝσουν με ηλεκτρονικü ταχυδρομεßο μÝχρι την
ΤετÜρτη 22 Σεπτεμβρßου 202Ι, στην ηλεκτρονικÞ διεýθυνση τηò Γραμματεßαò deossecr@aueb,ar
τα κÜτωθι δικαιολογητικÜ:

l.αßτηση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò

2.βιογραφικü σημεßωμα,

3.συνοτπικü υπüμνημα εργασιþν (δεν απαιτοýνται οι εργασßεò),

4.αντßγραφατßτλωνσπουδþν με αναγνþριση απü ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), üπου απαιτεßται,

5. βε βαßωση διδακτικÞò εμπε ιρßαò, εφüσον υπÜρχει.

Ο υποψÞφιοò που τελικÜ θα επιλεγεß, θα πρÝπει να προσκομßσει επικυρωμÝνα αντßγραφα τπυχßων
και να συνÜψει σýμβαση ωò Ακαδημαßκüò Υπüτροφοò, σýμφωνα με τιò κεßμενεò διατÜξειò του
νüμου.

Για περισσüτερεò πληροφορßεò , οι ενδιαφερüμενοι μποροýν να απευθýνονται στο τηλÝφωνο 210
8203 ι 07.

Η Παροýσα αναρτÜται στον ιστüτοπο του Οικονομικοý Πανεπιστημßου Αθηνþν, του ΤμÞματοò και
του ΠρογρÜμματοò ΔΙΑΥΓΕΙΑ,

ΑθÞνα, 14 Σετπεμβρßου 202Ι

Ο Πρýτανηò
*

ΚαθηγητÞò ΔημÞτρηò Μπουραιιτþνηò

-Η υπογραφη Ýχει τεθεß στο πρωτüτυπο Ýγγραφο που τηρεßται οτο αρχεßο τηò υπηρεσßοò
α
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