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ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2011
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Σύνολο 1

1

Άλλα

Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια
(με κριτές) χωρίς
πρακτικά
Ανακοινώσεις σε
επιστ. συνέδρια
(χωρίς κριτές)
χωρίς πρακτικά

Επιστημονικά
περιοδικά με
κριτές

1

Πρακτικά
συνεδρίων
χωρίς κριτές

Αριθμός δημοσιεύσεων
Πρακτικά
συνεδρίων με
κριτές

Ι.1

Επιστημονικά
περιοδικά
χωρίς κριτές

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ή ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ1

Βιβλία/μονογρα
φίες

Ι.

Άλλες εργασίες

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΧΡ. ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΓΩΓΗΣ Κ ∆ΙΑΠΟΙΜΑΝΣΕΩΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ –ΛΕΚΤΩΡ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ –ΠΟΙΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ (Υ015) – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ (Π040)

Κεφάλαια σε
συλλογικούς
τόμους

Πανεπιστήμιο
Σχολή
Τμήμα:
Τομέας:
Όνομα και τίτλος διδάσκοντος:
Επιστημονική ειδίκευση
Τίτλοι και κωδικοί
διδασκόμενων μαθημάτων

Επεξηγήσεις: Άλλα
1. Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ 52(2009) 155-162.
2. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣ. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ
∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ΑΘΗΝΑ 2010
Ι.2
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Αναφέρετε τις δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση

2011

3

Σύνολο

3

Τιμητικοί τίτλοι

Βραβεία

∆ιπλώματα
ευρεσιτεχνίας

Προσκλήσεις για
διαλέξεις σε
διεθνή συνέδρια

Συμμετοχές σε
συντακτικές
επιτροπές
επιστημονικών
περιοδικών

Συμμετοχές σε
επιτροπές
επιστημονικών
συνεδρίων

Βιβλιοκρισίες

Αναφορές του
ειδικού/
επιστημονικού
τύπου

Ανακοινώσεις

Εισηγήσεις

Αναγνώριση του επιστημονικού και άλλου έργου
∆ιαλέξεις

Ι.3

Επεξηγήσεις: ∆ιπλώματα ευρεσιτεχνίας, Βραβεία, Τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί,
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ)

1

Αφορά γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, όπως προσδιορίζονται από τα Π.∆.
123/1984, 390/1995, και 187/1996.
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Ι.4

2

Ερευνητικά προγράμματα και έργα
Ι.4.1
Ποια ερευνητικά προγράμματα ή/και έργα που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία
πενταετία συντονίζετε; Σε ποια απλώς συμμετέχετε;

Ι.4.2

Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα ερευνητικά αυτά προγράμματα
ή/και έργα;

Ι.4.3

Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές σας δραστηριότητες το τελευταίο έτος; Πόσοι
μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;

Α.∆Ι.Π.
ΙΙ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ (Συμπληρώνετε μόνον σε περίπτωση που έχουν εφαρμογή)

3

ΙΙ.1

Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων που χρησιμοποιείτε.

ΙΙ.2

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών αυτών εργαστηρίων.

ΙΙ.3

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.

ΙΙ.4

Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;

ΙΙ.5

Ποια από τα ερευνητικά σας αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;

ΙΙ.6

Πόσο εντατική χρήση κάνετε των συγκεκριμένων ερευνητικών υποδομών;

ΙΙ.7

Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Είναι σύγχρονος ο υπάρχων εξοπλισμός και ποια
η λειτουργική του κατάσταση ή ποιες οι τυχόν ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού του;

ΙΙ.8

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ της τελευταίας πενταετίας:
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-

ΙΙ.9

4
Πώς επιδιώκετε τη χρηματοδότηση για προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών;

Έχετε ερευνητικές συνεργασίες
(α) Με συναδέλφους του Τμήματος ή με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;

ΙΙ.10 Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών σας αποτελεσμάτων; Αναφέρατε παραδείγματα.

ΙΙΙ.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναφέρατε άλλες δραστηριότητες που αποτελούν προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

