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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για ερευνητικούς συνεργάτες ή µεταπτυχιακούς υποτρόφους
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) του «Αθηνά» - Ερευνητικού Κέντρου Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του Ν.1514/1985, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.2919/2001, προτίθεται να
απασχολήσει ερευνητές µε συµβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή µε χορήγηση υποτροφιών
στο πλαίσιο του έργου iLearn2Main (Industrial Training System for Modern Enterprise Maintenance),
εγκεκριµένου από τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσω της
Εθνικής Αρχής της Μεγάλης Βρετανίας για το Leonardo da Vinci Πρόγραµµα δια βίου µάθησης (Project
No UK/07/LLP-LdV/TOI-004).
Το εργο iLearn2Main έχει ως στόχο την ανάπτυξη µιας εκπαιδευτικής µεθοδολογίας και την υλοποίησή
της µέσω εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης, ώστε το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιεχόµενο και τα αντίστοιχα εργαλεία να µπορούν να διατεθούν στο κατάλληλο προσωπικό, µε σκοπό τη βελτίωση των
πρακτικών ∆ιαχείρισης και ∆ιοίκησης της Βιοµηχανικής Συντήρησης, οδηγώντας µε τη σειρά στη βελτίωση των επιδόσεων αλλά και των επιπέδων ποιότητας και ασφάλειας σε σύγχρονες παραγωγικές
µονάδες. Η µονάδα Υπολογιστικών Συστηµάτων και Εφαρµογών του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά» είναι ο
συντονιστής του έργου, ενώ η σύµπραξη περιλαµβάνει επίσης τους: University of Portsmouth (UK,
Applicant Organisation), Swedish Maintenance Society UTEK (Sweden), Atlantis Engineering (Greece),
Latvia Technology Park (Latvia) και το National Council of Small and Medium Sized Private Enterprises
(CNIPMMR, Romania).
Συγκεκριµένα, οι επί µέρους απαιτήσεις έχουν ως εξής:
1. Ερευνητικοί Συνεργάτες / Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι (2) – Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήµατος Ηλεκτρονικής Μάθησης
Αντικέιµενο Έργου:
- Σχεδίαση και ανάπτυξη πολυµεσικού συστήµατος διαχείρισης ηλεκτρονικής µάθησης.
- Σχεδίαση υλοποίηση Secure Project Web Site.
- Σχεδίαση και ανάπτυξη υποσυστήµατος αξιολόγησης και πιστοποίησης γνώσεων για σύστηµα ηλεκτρονικής µάθησης.
Επιθυµητά προσόντα:
- Μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνικής σχολής ή άλλης ειδικότητας συναφούς
µε το αντικέιµενο της πρόσκλησης.
- Γνώσεις σχεδίασης λογισµικού / software engineering.
- Προγραµµατιστική εµπειρία µέ έµφαση σε αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό και web-based programming.
- Εµπειρία σε PHP θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα, ενώ γνώσεις HTML, C++, Java, ASP, JSP, θα συνεκτιµηθούν.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Η θέση απαιτεί µεταξύ των άλλων επικοινωνία µε τους εταίρους του έργου και συµµετοχή σε ορισµένα
ταξίδια.
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2. Ερευνητικός Συνεργάτης / Μεταπτυχιακός Υπότροφος – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας και Υλικού & ∆ιαχείριση Έργου
Αντικείµενο έργου:
- ∆ιαχείριση έργου και επικοινωνία µε την οµάδα έργου και τους εταίρους.
- Ανάπτυξη εκπαιδευτικής µεθοδολογίας και υλοποίησή της µέσω εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης, µε
σκοπό τη βελτίωση των πρακτικών ∆ιαχείρισης και ∆ιοίκησης της Βιοµηχανικής Συντήρησης.
- Σύνταξη ερωτηµατολογίων για τη µελέτη των αναγκών / επεξεργασία αποτελεσµάτων.
- Ανάλυση των απαιτήσεων που τίθενται από οργανισµούς που ασχολούνται µε τη βιοµηχανική συντήρηση και ανάλυση κόστους – ωφελειών.
- Μελέτη των οδηγιών για πιστοποίηση γνώσης και credit transfer.
- Επεξεργασία σεναρίων µάθησης (learning paths) και προφίλ χρηστών (εκπαιδευτών/εκπαιδευοµένων).
- Επεξεργασία µεθοδολογίας για πιστοποίηση δεξιοτήτων (competence assessment
methodology).
- Σύνταξη ερωτηµατολογίων για την αξιολόγηση του συστήµατος / επεξεργασία αποτελεσµάτων.
- Συµβολή σε δράσεις διάχυσης (διοργάνωση συναντήσεων / workshop / συνεδρίου).
Επιθυµητά προσόντα:
-

Πτυχίο σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηµατοοικονοµικά, Λογιστική, ή πτυχίο Μηχανικού.
Εµπειρία σε ∆ιαχείριση Έργων.
Πολύ καλά επικοινωνιακά προσόντα.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

3. Ερευνητικός Συνεργάτης / Μεταπτυχιακός Υπότροφος ∆ράσεις ∆ιάχυσης και Αξιοποίησης Γνώσης
Αντικείµενο έργου:
- Υποστήριξη του συντονιστή για την σύναψη συµφωνίας ρύθµισης δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ανάµεσα στους εταίρους του έργου.
- Υποστήριξη στην διαδικασία σύναψης «µη εµπορικών συµφωνιών» για την χρήση των αποτελεσµάτων του έργου.
- Ανάπτυξη µεθοδολογίας για τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων του έργου.
- Ανάπτυξη πλάνου προώθησης αποτελεσµάτων και αξιοποίησης γνώσης.
Επιθυµητά προσόντα:
- Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής.
- Αποδεδειγµένη εµπειρία στο συντονισµό και τη διοίκηση έργων.
- Αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης πνευµατικής ιδιοκτησίας, διαχείριση και µεταφορά
τεχνολογίας και καινοτοµίας.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Ερευνητικός Συνεργάτης / Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Υποστήριξη ∆ιαχείρισης και Συντονισµού
Αντικείµενο έργου:
- Υποστήριξη στο συντονισµό των εταίρων και παροχή εξειδικευµένων οδηγιών για την παρακολούθηση την καταγραφή και τον απολογισµό των δαπανών του έργου.
- Σύνθεση δεδοµένων από όλους τους εταίρους και συγγραφή τελικής έκθεσης συµπερασµάτων που
προκύπτουν από την πιλοτική χρήση των αποτελεσµάτων του έργου.
- Συµβολή στη δηµιουργία Εθνικών και Ευρωπαϊκών mailing lists για το χώρο της συντήρησης.
- Ανάπτυξη µεθοδολογίας διαχείρισης έργου.
- Επικοινωνία µε συνεργάτες και εταίρους για το συντονισµό του έργου.
Επιθυµητά προσόντα:
- Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής.
2

- Αποδεδειγµένη εµπειρία στη διαχείριση έργων συναφών µε το έργο της πρόσκλησης.
- Αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης πνευµατικής ιδιοκτησίας, διαχείριση και µεταφορά
τεχνολογίας και καινοτοµίας.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Η διάρκεια της χρηµατοδότησης είναι 12 µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης σε 23 µήνες και δυνατότητα
έναρξης την 1/12/2007.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόµενη από σχετικό βιογραφικό, µπορεί να υποβάλλεται
µέχρι την 20/11/2007, στη ∆ιεύθυνση:
Γραµµατεία Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά», Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη.
Για πληροφορίες σχετικά µε την παραπάνω θέση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στον
∆ρ. Χρήστο Εµµανουηλίδη (chrisem@ipet.gr), καθώς και στη Γραµµατεία του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
στο τηλέφωνο 25410-78787.

∆ρ. Χρήστος Εµµανουηλίδης
Κύριος Ερευνητής (Β΄)
Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
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