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Κόρινθος, 15 Μαρτίου 2022

Πληροφορίες: Ευαγγελία Καραγεωργίου

Τηλ.: 2610369419

e-mail: eif@uop.gr

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αγαπητές φοιτήτριες/Αγαπητοί φοιτητές

Σας προσκαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα που θα

δημιουργηθεί με στόχο την υλοποίηση δράσεων της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως κάτωθι:

1. Έμφυλος Χάρτης (στατιστικά δεδομένα για όλες τις κατηγορίες των μελών της ακαδημαϊκής

κοινότητας)

2. Μαθήματα Φύλου (καταγραφή-μελέτη και αποτύπωση)

3. Δράσεις ευαισθητοποίησης για ζητήματα φύλου στο χώρο του Πανεπιστημίου (Κατάθεση

προτάσεων με δείγμα κειμένων και υλικού πχ. θεατρικά δρώμενα, κείμενα, υλικό με βάση ένα

σκεπτικό και μια μεθοδολογία)

4. Σχεδιασμός ιστότοπου επιτροπής

5. Μελέτη κειμένων από τον χώρο του Πανεπιστημίου (π.χ. ανακοινώσεων, κειμένων,

ιστοσελίδων του Πανεπιστημίου, των Τμημάτων κ.λπ.) σε σχέση με ζητήματα γλωσσικού

σεξισμού

6. Καταγραφή καλών πρακτικών από το εξωτερικό για θέματα ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου/ισότητας και διακρίσεων

7. Προώθηση δράσεων της ΕΙΦ μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - κατάθεση

και υλοποίηση προτάσεων
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Α. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν οι φοιτήτριες και φοιτητές 3ου

και 4ου έτους σπουδών, των τμημάτων, α) Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, β) Γεωπονίας, γ)

Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, δ) Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και ε)

Ψηφιακών Συστημάτων, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από δημόσια κλήρωση μεταξύ των είκοσι δύο

(22) τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Β. Η επιλογή θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την βαθμολογία.

Γ. Η παράδοση του ερευνητικού έργου θα ολοκληρωθεί έως 31/12/2022.

Δ. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα αμειφθούν με το ποσό των 600,00 €

έκαστη/ος.

Ε. Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος θα υποβληθούν στο mail της Ε.Ι.Φ., eif@uop.gr έως την 4η

Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (με αναφορά στη δράση για την οποία ενδιαφέρονται)

2. Σύντομο βιογραφικό

3. Βεβαίωση σπουδών

4. Αναλυτική βαθμολογία

Η Πρόεδρος της Ε.Ι.Φ.

Δέσποινα Καρακατσάνη
Καθηγήτρια

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
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