ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

H Γενική Συνέλευση της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ. αριθμ.: 52η/14-02-2018 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας
υπόψη :
1. Τα γνωστικά αντικείμενα που έχει προκηρύξει το Τμήμα σύμφωνα με απόφαση της υπ’
αριθμ: 51ης/24-01-2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ).
2. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος, με αριθ. πρωτ.:204/01-022018 για πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου.
3. Τι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τους υποψήφιους στη Γραμματεία του Τμήματος,
4. Την εισήγηση που κατέθεσε ο Προέδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων
διδασκόντων λαμβάνοντας υπόψη την κατάταξη των υποψήφιων
αποφάσισε την πρόσληψη των παρακάτω διδασκόντων για τη διδασκαλία
μαθημάτων, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τεχνικές Ασκήσεων Ανάπτυξης της
Δύναμης

Πούλιος Αθανάσιος

2.

Κλινική Εργοφυσιολογία

Καλτσάτου Αντωνία

3.

Σχεδιασμός και Εφαρμογή Αναλυτικών
Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής

Παπαγεωργίου Ελευθερία

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Τεχνικές Ασκήσεων Ανάπτυξης της Δύναμης»
Συγκεκριμένα, υπέβαλε αίτηση ο κάτωθι υποψήφιος και βαθμολογήθηκε ως εξής:
Η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:
1.

ΠΟΥΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

85,00

Προτείνεται για το μάθημα «Τεχνικές Ασκήσεων Ανάπτυξης της Δύναμης » ο κος Πούλιος
Αθανάσιος.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος « Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» δεν κατατέθηκαν
αιτήσεις
Για τη διδασκαλία του μαθήματος «Κλινική Εργοφυσιολογία».
Συγκεκριμένα, υπέβαλαν αίτηση οι κάτωθι και βαθμολογήθηκαν ως εξής:
Η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:
1. ΚΑΛΤΣΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
2. ΣΜΠΩΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

95,00
90,00

Προτείνεται για το μάθημα « Κλινική Εργοφυσιολογία», η κα Καλτσάτου Αντωνία, λόγω
υψηλότερης βαθμολόγησης.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος
Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής »

«Σχεδιασμός

και

Εφαρμογή

Αναλυτικών

Συγκεκριμένα, υπέβαλε αίτηση η κάτωθι υποψήφια και βαθμολογήθηκε ως εξής:
Η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:
1 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

55,00

Προτείνεται για το μάθημα «Σχεδιασμός και Εφαρμογή Αναλυτικών Προγραμμάτων Φυσικής
Αγωγής» η κα Παπαγεωργίου Ελευθερία
Ενστάσεις στην επιλογή των διδασκόντων, κατατίθενται εγγράφως στην Γραμματεία του
ΤΕΦΑΑ για χρονικό διάστημα εννέα (9) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των
αποτελεσμάτων των κρίσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, από την 20/02/2018 έως και
την 28/02/2018.
Ο Κοσμήτορας της ΣΕΦΑΑ - ΠΘ
Παπαϊωάννου Αθανάσιος*
Καθηγητής
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας

