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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
« Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2017-2018»
ΕΡΓΟ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού
2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80103/ 5008063
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018
στο Πανεπιστήμιο Πατρών»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα με απόφαση της αρ. 514 / 1707-2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, για την υλοποίηση του έργου
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο
Πανεπιστήμιο Πατρών», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2017-2018», της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ45) με Επιστημονική
Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, Πρύτανι του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να
προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:
Παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό/εαρινό εξάμηνο, όπως αυτά
έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων
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και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και
μέχρι τη λήξη του, ήτοι 30/09/2018.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να
υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας στα μαθήματα ενδιαφέροντoς τους των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών για το χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο (για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018).
Στο πλαίσιο της/του ανωτέρω σύμβασης/συμφωνητικού ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Αµοιβή αναδόχου: Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(4.200,00 €) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης,
εργοδότη/τριας ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ και κάθε νόμιμης κράτησης).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε
διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, πέραν της αμοιβής για το
εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από
κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου
συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα
με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 115/25-04-2017
θέμα 6 απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Α/Α

Κριτήριο

1

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας
Μαθήματος (το οποίο
αναλύεται στα ακόλουθα:)
Συνάφεια με την περιγραφή
του μαθήματος
Αξιοποίηση καινοτόμων
μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας
Δομή, οργάνωση, κατανομή
ύλης
ΣΥΝΟΛΟ

Σημαντικότητα Κριτηρίου

Βαθμολόγηση
(σε αριθμό μορίων)

1α
1β

1γ

Α/Α

Κριτήριο

2

Βιογραφικό σημείωμα
υποψηφίου-υποψηφίας (το
οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:)
Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε
συνέδρια
Μεταδιδακτορική
έρευνα/εμπειρία
Συνάφεια διδακτορικής
διατριβής/δημοσιευμένου
έργου με το μάθημα
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30max
15max

15max
60max

Σημαντικότητα Κριτηρίου

Βαθμολόγηση
(σε αριθμό μορίων)

2α
2β
2γ
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Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία,
θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων
υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης
στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το
δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.
Πρόσθετοι όροι
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά
η αίτηση του
 Έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007.
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ.
407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ.
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του
οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής
2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων
των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο δεν
επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.
4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με
σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους
φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μετά
από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.
Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας,
ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Αίτηση Υποψηφιότητας
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα
στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007 δ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των
ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή
συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου
πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και ε) δεν κατέχει θέση Ερευνητή /
Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄
επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της
Ελληνικής Γλώσσας.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις 07/08/2017 και ώρα
23.59’ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/.
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Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, επιτροπή που η
αντίστοιχη Γενική Συνέλευση θα ορίσει. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν - επικυρωθούν σε
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την κα Ειρ. Μαυροειδή Αναπλ. Προϊσταμένη του Ειδικού
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-996633, e-mail: emavr@upatras.gr
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών
(http://research.upatras.gr/), στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (http://www.upatras.gr/el) και στις ιστοσελίδες των
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που
κρίνεται πιο κατάλληλη με βάση τις προϋποθέσεις/κριτήρια της παρούσας προκήρυξης και συνάπτεται
σύμβαση μίσθωσης έργου με τον επιλεχθέντα στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361).
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως τις
07.08.2017 και ώρα 23.59’ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής http://phdlessons.upatras.gr/
2. Η επιλογή της πρότασης πραγματοποιείται ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, των επιθυμητών και των
πρόσθετων προσόντων με τη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης.
3. Ο δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη όσους υποψηφίους δεν αποκλείονται
με βάση τον Πίνακα Βαθμολογίας Κριτηρίων.
4. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλείψεων των απαιτούμενων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη της σύμβασης για την
ανάθεση έργου της παρούσης δεν είναι διαδικασία διαγωνισμού, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα
ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
6. Η υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δε βαθμολογείται
και απορρίπτεται.
7. Το αποτέλεσμα της επιλογής θα αναρτηθεί στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ και
στους ιστότοπους των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. Ενστάσεις επί της βαθμολόγησης των κριτηρίων μπορούν να υποβληθούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου
Πατρών σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π.
9. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους
ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό
τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο Ν.2472/97, αρ. 5§2 ε΄, σύμφωνα με τα ειδικότερα
διαλαμβανόμενα στις αρ. 17/02, 56/03 και 40/05 αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα και στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφό της, ήτοι, όταν συντρέχει στο πρόσωπό
τους έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
10. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης/συμφωνητικού, μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεγέ-ντος/ντων με άλλ-ον/ους ενδιαφερόμεν-ο/ους στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα κατάταξης.
11. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη της σύμβασης, καθότι
επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών,
ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των
ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία.
12. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό δεδομένου ότι η σύναψη της
σύμβασης, ενίοτε εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη του διαχειριστικού φορέα.
13. Η ανάθεση του έργου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της ΕΥΔ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
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(αρ.πρωτ. Πρόσκλησης 12277/14.06.2017 κωδ. ΕΔΒΜ45), τις σχετικές τροποποιήσεις και τις σχετικές
διευκρινήσεις, καθώς και στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος.
14. Ο υποψήφιος επί ποινή απαραδέκτου δηλώνει στην πρόταση – αίτησή του ότι αποδέχεται πλήρως το
περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.
15. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Π.
(http://research.upatras.gr/el) για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Καθ. Δημοσθένης Κ. Πολύζος
Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Έρευνας και Ανάπτυξης

Συνημμένα:
1. Πίνακας Μαθημάτων
2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων
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1. Πίνακας Μαθημάτων

Τμήμα

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Δ3 05 Ε 01

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Εξάμηνο

Διδακτικές
Μονάδες

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

ECE_A012

Οπτικές
Τηλεπικοινωνίες

Εαρινό

5

ECE_Δ010

Δικτυωμένα
Ρομποτικά
Συστήματα

Εαρινό

ECE_Γ010

Διαδίκτυο των
Αντικειμένων (ΙοΤ)

ECE_Β010
ΕΑ2

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες
Εργαστηρίου

Κατηγορία

Θέση

6

2

2

Επιλογής

1

4

4

3

1

Επιλογής

1

Εαρινό

3

4

2

0

Επιλογής

1

Τεχνολογίες
Ελέγχου στα
Αιολικά Συστήματα

Εαρινό

3

4

3

0

Επιλογής

1

Medical Robotics

Χειμερινό

-

4

3

0

Επιλογής

1
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2. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων

Τμήμα

Κωδικός

ECE_A012

Τίτλος Μαθήματος

Περιγραφή Μαθήματος

Οπτικές
Τηλεπικοινωνίες

Οπτικά σήματα και μέσα μετάδοσης: Βασικές έννοιες αναλογικών-ψηφιακών οπτικών σημάτων, οπτική διαμόρφωση ΟΝ/OFF,
οπτική διαμόρφωση φάσης, δειγματοληψία, NRZ-RZ δεδομένα, προχωρημένα σχήματα οπτικής διαμόρφωσης και σύμφωνα
οπτικά συστήματα (PAM-4, QPSK, DQPSK, 16QAM), ρυθμός μετάδοσης, μετασχηματισμός FOURIER σε οπτικά σήματα
(ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ), τεχνικές οπτικής πολυπλεξίας μήκους κύματος (Wavelength Division Multiplexing) και πολυπλεξίας
χρόνου (Time-Division Multiplexing). Βασικές έννοιες κύματος (πλάτος+φάση) και διάδοσης σε οπτικές ίνες, συμβολή,
περίθλαση, ταχύτητα ομάδας, ταχύτητα φάσης, δείκτης διάθλασης.
Μετάδοση σε οπτικές ίνες: Βασικές τεχνικές χαρακτηρισμού ποιότητας οπτικών σημάτων (μέτρηση ρυθμού σφαλμάτων,
παράγοντας Q, διάγραμμα ματιού, λόγος σβέσης). Βασικά στοιχεία ζεύξης σημείου-προς-σημείο. Οπτική ίνα και εξασθένηση,
μονάδες db-dBm, γραμμικά φαινόμενα διάδοσης και διασπορά, ίνες μηδενικής διασποράς, ίνες μετατοπισμένης διασποράς,
ίνες αναίρεσης διασποράς, διαχείριση ισχύος ζεύξης, διαχείριση διασποράς σε ζεύξεις σημείο προς σημείο, διασπορά σε
οπτικούς παλμούς Gauss, chirp οπτικών παλμών, διασπορά σε παλμούς Gauss με αρχικό chirp.
Ασκήσεις: Εισαγωγή στο εργαλείο SIMULINK. Με χρήση του SIMULINK υλοποιούνται οι παρακάτω ασκήσεις: (i)
χαρακτηριστικά χρονου και φάσματος σε παλμούς τύπου Gauss και σε τετραγωνικούς παλμούς, αντίστροφη σχέση χρόνουφάσματος, (ii) Περιοδικά σήματα στο χρόνο και στο φάσμα, σήματα με 2 περιόδους, ψευδοτυχαίες ακολουθίες δεδομένων,
υπολογισμός ενέργειας του σήματος στο χρόνο και στο φάσμα. (iii) Iνα με απώλειες, μετρήσεις για διαφορετικά μήκη ίνας
και για διαφορετικούς συντελεστές απωλειών σε ίνες SMF και ΝΖ-DSF, εξοικείωση με μονάδες dΒ-dΒm. (iv) Φάση οπτικών
σημάτων (σχέση φάσης-χρόνου), ασκήσεις διασποράς με τη σχέση Δτ=DLΔλ. (v) Διασπορά σε παλμό GAUSS, chirp,
transform limited pulses. (vi) παραδείγματα διασποράς για παλμό GAUSS χωρίς αρχικό chirp, συσχέτιση αποτελεσμάτων με
τον τύπο Δτ=DLΔλ, καμπύλες διεύρυνσης παλμού. (vii) παραδείγματα διασποράς για παλμό με αρχικό chirp σε διαφορετικά
συστήματα μετάδοσης ινών, (viii) πλήρης αναίρεση διασποράς με ίνες SMF+DCF, (ix) μη πλήρης αντιστάθμιση διασποράς σε
συστήματα δυο ινών SMF+NZ-DSF.

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Τεχνολογίας
Υπολογιστών

Δ3 05 Ε 01

ECE_Δ010

Δικτυωμένα
Ρομποτικά
Συστήματα

ECE_Γ010

Διαδίκτυο των
Αντικειμένων
(ΙοΤ)

Έκδοση: 02

Αισθητήρες όρασης (στεροσκοπικής και monocular). Μηχανική όραση (χρωματική αναπαράσταση εικόνας, επεξεργασία
εικόνας, ανίχνευση ακμών, γωνιών, αναγνώριση χαρακτηριστικών εικόνας και video, επιπολική γεωμετρία). Κινούμενα
Ρομπότ (πλοήγηση, αποφυγή εμποδίων, σχεδιασμός τροχιάς). Συνεργαζόμενα Ρομπότ. Δικτυωμένα Ρομπότ
(Λαπλασιανή μήτρα και έλεγχος μέσω του δικτυακού γράφου). Κινούμενα δικτυωμένα συστήματα ελέγχου.
Προσομοίωση δικτυωμένων συστημάτων με χρήση του πρωτοκόλλου 802.15.4 σε περιβάλλον Cooja. Προσομοίωση
κινούμενων δικτυωμένων ρομπότ για κάλυψη περιοχής.
1. Εισαγωγή στο IoT. 2. Βασικές έννοιες – πεδία εφαρμογών. 3. Μοντέλα, Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογί- ες για ΙοΤ 4.
Η στοίβα πρωτοκόλλων του ΙοΤ – Πρω- τόκολλα επιπέδου εφαρμογής. 5. Πρωτόκολλα επιπέδου εφαρμογής για
συσκευές με περιορισμένους πόρους. 6. Cloud Computing. 7. Ανάπτυξη συστήματος με χρήση τεχνο- λογιών ΙοΤ 8.
Σχεδιασμός συστήματος - Μελέτη περί- πτωσης. 9. Βασικές Αισθητηριακές δομές για IoT και διεπαφές 10.
Διασυνδεσιμότητα των ΙοΤ συσκευών 11. Πρωτόκολλα επικοινωνίας για ΙοΤ – Zigbee, Bluetooth/ Smart Bluetooth, PLC
(Powerline Communications), μειονε- κτήματα πλεονεκτήματα 12. Sensor Networks, RFIDs και συνδυασμός τους ,
14/11/2016
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RFID Sensor networks - τεχνολογί- ες καταλύτες (enabling technologies) για IoT 13. Παραδείγματα εφαρμογών ΙοΤ
(healthcare , smart home , smart cities)

ECE_Β010

ΕΑ2

Τεχνολογίες
Ελέγχου στα
Αιολικά
Συστήματα

Medical Robotics

Μεμονωμένες ανεμογεννήτριες και αιολικά πάρκα, Tοπολογία που χρησιμοποιείται στα αιολικά συστήματα, Ηλ. Μηχανές Ηλεκτρονικοί μετατροπείς ισχύος, Δυναμικά μοντέλα, Τεχνολογία σταθερών στροφών, Τεχνολογία ελέγχου μεταβλητών
στροφών: ΑΜ διπλής τροφοδοσίας, ΑΜ με διασύνδεση συνεχούς ρεύματος, ΣΜ μόνιμου μαγνήτη με διασύνδεση συνεχούς
ρεύματος. Έλεγχος πραγματικής και αέργου ισχύος, έλεγχος τάσης στη διασύνδεση, συνεχούς ρεύματος, Έλεγχος βήματος
πτερυγίων, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αιολικά συστήματα, Σύνδεση με το δίκτυο. PLL συγχρονισμός, Διεσπαρμένη
παραγωγή-Νησιδοποίηση, Κανονική λειτουργία και λειτουργία υπό διαταραχές, Προστασία συστήματος – Κανονισμοί.
Βασικές γνώσεις ρομποτικής κινηματικής και δυναμικής. Εισαγωγή στα ιατρικά ρομποτικά συστήματα. Ιστορία των
ιατρικών ρομπότ. Προκλήσεις αυτοματισμού και πλοήγησης. Ρομποτικά υποβοηθούμενη ελάχιστα επεμβατική
χειρουργική. Οπτική πλοήγηση σε ιατρικά ρομπότ. Παρακολούθηση παραμορφώσεων και απτική ανάδραση σε ιατρικά
ρομποτικά συστήματα. Μάθηση και νοητική σύζευξη. Χειρουργικά ρομπότ (λαπαροσκοπικά και ενδοσκοπικά ρομποτικά
εργαλεία). Ογκολογική ρομπότική.
Basic knowledge in robot kinematics (direct and inverse), dynamics and control. Introduction to Medical Robotics.
Medical Robot (MR) History, MR Automation and Navigation Challenges. Robotically Assisted Minimally Invasive
Surgery (MIS). MR Visual Servoing. MR-MIS Navigation and Deformation Tracking. Haptic Feedback in MIS.
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ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ε.Λ.Κ.Ε. Π.Δ. 432/81

Επώνυμο: …………………………………………
Όνομα: ………………………………………….....
Διεύθυνση: ………………………………………..

Αριθ. Πρωτ. ………………………
Ημερομηνία…………………………

Τηλ.: ………………………………………………
Κιν.: ……………………………………………….
Email: ……………………………………………..

Θέμα:

Υποβολή Πρότασης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ. ΕΛΚΕ
Π.Π ……../….-….-20..

Σας υποβάλλω πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
για την παροχή έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» στο
πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2017-2018 στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με
κωδικό (ΦΚ/MIS) 80103/ 5008063.
Αποδέχομαι πλήρως το περιεχόμενο της προκήρυξης, δηλαδή τους όρους και τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και κατάρτισης της σχετικής σύμβασης.

Συνημμένα:
1)
2)
3)
…………
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