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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μυτιλήνη, 23/6/2015
Α.Π.: 965
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση με
αριθμό 21/17.6.2015 αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
πρόσληψη τεσσάρων (4) διδασκόντων με σύμβαση βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, για το
ακαδημαϊκό έτος 2015-16, ως ακολούθως:
Το Διδακτικό Προσωπικό που θα προσληφθεί θα αναλάβει τη διδασκαλία μαθημάτων στα
παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.
1. Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης (1 θέση)
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Κοινωνιολογία της Μετανάστευσης»
εστιάζει στην εισαγωγή στο πεδίο των μεταναστευτικών σπουδών, βασισμένη στις σύγχρονες
κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των πληθυσμιακών μετακινήσεων που εννοιολογούνται ως
μετανάστευση και σε μεθοδολογικά ζητήματα της προσέγγισης και διερεύνησης του
μεταναστευτικού φαινομένου. Πιο συγκεκριμένα, η υπό προκήρυξη θέση έχει ως στόχο
ερευνητικά πεδία όπως άτυπη αγορά εργασίας και μετανάστευση, έμφυλες διαστάσεις του
μεταναστευτικού φαινομένου, προσφυγικό φαινόμενο, η σχέση ανάμεσα στην πληθυσμιακή
μετακίνηση, τη διαχείριση και τις αναπαραστάσεις της.
2. Οικονομική Κοινωνιολογία (1 θέση)
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης «Οικονομική Κοινωνιολογία» εστιάζει στην
εισαγωγή στον τρόπο με τον οποίον η κοινωνιολογία προσεγγίζει την οικονομία. Όλο και
περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, η οικονομία παρουσιάζεται σαν ένας αυτόνομος κλάδος με τη
δική του λογική και κανόνες που περιστρέφονται γύρω από τον άξονα της ατομικής ορθολογικής
δράσης για την εξοικονόμηση αγαθών και τη διαχείριση της έλλειψης (scarcity). Από την άλλη
πλευρά, η κοινωνιολογία, από την εποχή της εγκαθίδρυσής της ως διακριτός επιστημονικός
κλάδος, τονίζει πως τα οικονομικά φαινόμενα εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο αξιών,
αντιλήψεων και κοινωνικών σχέσεων. Στόχος είναι να αναδειχθεί ο κοινωνικός και πολιτισμικός
χαρακτήρας της οικονομίας και να αποσαφηνιστούν οι βασικές λειτουργίες της. Η ανάλυση
μπορεί να περιλαμβάνει δύο ενότητες. Μια με τις κλασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που
εξετάζουν τη σχέση οικονομίας και κοινωνίας σε μακροεπίπεδο. Και μια δεύτερη που θα
εστιάσει στο μικροεπίπεδο, με έμφαση σε τρεις βασικές διαστάσεις της οικονομίας. Την
παραγωγή, την ανταλλαγή και την κατανάλωση.
3. Κοινωνική Φιλοσοφία και Κοινωνική Ιστορία (1 θέση)
Η θέση αυτή καλύπτει δύο συνδεόμενες μεταξύ τους θεωρητικές και διδακτικές αναγκαιότητες.
Από τη μια, τη μελέτη των διαφορετικών ρευμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής
φιλοσοφίας, δηλαδή εκείνων των θεωρητικών προσεγγίσεων που αναμετρήθηκαν με το
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ερώτημα των όρων συγκρότησης των κοινωνιών, των κοινωνικών ιεραρχιών, των ταξικών
σχέσεων και συγκρούσεων, των τρόπων και των μορφών παραγωγής, των κοινωνικών αγώνων
και κινημάτων. Από την άλλη, την προσέγγιση των κοινωνικών μορφών στην ιστορικότητά τους,
με έμφαση στις κοινωνικές δυναμικές και συγκρούσεις και όχι απλώς τη συμβαντολογική
προσέγγιση που μένει στο πολιτικό και διπλωματικό επιφαινόμενο. Η σύνδεση των δύο
ενοτήτων προκύπτει όχι μόνο από το κοινό πεδίο αναφοράς αλλά και από την κεντρικότητα των
θεωρητικών επιλογών, με όρους κοινωνικής θεωρίας και φιλοσοφίας, για τον ευρύτερο χώρο της
κοινωνικής ιστορίας.
4. Κοινωνιολογία της Εργασίας (1 θέση)
Το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξης θέσης αφορά τη συγκρότηση της κοινωνιολογίας
ως επιστήμης την εποχή των μεγάλων επαναστάσεων, όπου η εργασία τοποθετείται στο
επίκεντρο των κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων. Η νέες αστικές μορφές εργασίας έρχονται
πλέον στο ιστορικό προσκήνιο θέτοντας και την επιστημολογική βάση για την κοινωνιολογία ως
την επιστήμη της βιομηχανικής κοινωνίας. Επομένως, η εργασία προσεγγίζεται ως κεντρικό
σημείο αναφοράς για την κοινωνία, την οικονομική ζωή και την προσωπική ευημερία.
Παράλληλα αναλύεται και η συγκρότηση της αγοράς εργασίας ως κύριας επιδίωξης του εθνικού
κράτους. Το αντικείμενο εστιάζει στην κοινωνιολογική επιστημονική ανάλυση των μορφών
οργάνωσης της εργασίας και της παραγωγής στη σύγχρονη εποχή, ανασυγκροτώντας με κριτικό
τρόπο τη σύγχρονη θεωρητική συζήτηση γύρω από την εργασία καθώς και τη σημασία που αυτή
προσλαμβάνει εντός του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Διευκρινίζεται ότι οι σχετικές προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον το Τμήμα λάβει τις
απαραίτητες πιστώσεις.
Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για τις υπό προκήρυξη θέσεις θα πρέπει να είναι
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του
Πανεπιστημίου Αιγαίου: http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-enimerosi/gr-prokirikseis
Όσοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη
στοιχεία τους, καθώς και η θέση για την οποία ενδιαφέρονται), αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
και τίτλους σπουδών σε έντυπη μορφή, καθώς και ένα αντίγραφο όλων των παραπάνω σε
ηλεκτρονική μορφή (CD), μέχρι τις 21/08/2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στην παρακάτω
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Κοινωνιολογίας. Γραμματεία
Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη
Πληροφορίες δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος (κα Χ.
Βαρκαράκη, τηλ.: 22510-36504, email: cvark@aegean.gr).
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