ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΘΕΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
Τν Παλεπηζηήµην Κύπξνπ πξνθεξύζζεη κηα (1) ζέζε ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ή
Λέθηνξα.
ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ
Μια θέζη ζηη βαθμίδα ηος Επίκοςπος Καθηγηηή ή Λέκηοπα ζηην ειδικόηηηα:
«Απσιηεκηονική Σεσνολογία»
Γηα όιεο ηηο βαζµίδεο απαηηείηαη δηδαθηνξηθό δίπισµα αλαγλσξηζµέλνπ Παλεπηζηεµίνπ.
Από ηε δεκηνπξγία ηνπ ην 1989, ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ αλαπηύζζεηαη ζπλερώο δεκηνπξγώληαο
λέα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ζηνρεύνληαο λα θαζηεξσζεί ζε έλα ζεκαληηθό
εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.
Τν Τκήκα Αξρηηεθηνληθήο, έρνληαο αξρίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Σεπηέκβξην 2005, δηαδξακαηίδεη
έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν, ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν, ζηελ
παξαγσγή αξρηηεθηνληθήο ηερλνγλσζίαο κέζα από ηελ έξεπλα, ζηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ
κόξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζηνπο ζπνπδαζηέο, κε ζηόρν όπσο αλαπηπρζεί ζε εμέρνλ αθαδεκατθό
θέληξν ηεο επξύηεξεο Δπξσπατθήο πεξηνρήο.
Τα ειάρηζηα πξνζόληα γηα θάζε αθαδεκατθή βαζκίδα πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/el-GR/Odigoi.aspx
Tα πξνζόληα απηά βαζίδνληαη ζηα ρξόληα αθαδεµατθήο πείξαο ηνπ ππνςήθηνπ, ζην εξεπλεηηθό
έξγν θαη ηελ επηζηεµνληθή ηνπ πξνζθνξά, θαζώο θαη ζηελ εµπεηξία νξγάλσζεο πςειήο πνηόηεηαο
πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ πξνγξαµµάησλ.
Γιώζζεο δηδαζθαιίαο είλαη ε Διιεληθή θαη ε Τνπξθηθή.
απαξαίηεηε ε θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο.

Γηα ηελ πην πάλσ ζέζε ζεσξείηαη

Οη ππνςήθηνη δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεµνθξαηίαο.
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο αθαζάξηζηεο απνιαβέο (ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ θαη ηνπ 13νπ κηζζνύ) µε βάζε
ηελ ηζρύνπζα Ννµνζεζία ππνινγίδνληαη σο εμήο:
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο
Λέθηνξαο

(Κιίµαθα Α13-Α14)
(Κιίµαθα Α12-Α13)

€57.694,26 - €77.811,11
€48.723,61 - €71.358,82

Οη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ππνβάινπλ κέρξη ηελ Παπαζκεςή, 27 Αππιλίος 2012, δύν (2)
αληίγξαθα ζε έληππε κνξθή θαη δπν (2) ζε ςεθηαθή κνξθή (CD) - ζε κνξθή PDF (Portable Document
Format) ή Word – από ηα αθόινπζα:
I

Δπηζηνιή ζηελ νπνία λα θαίλεηαη ην Τµήµα, ε βαζµίδα ή νη βαζµίδεο, ε εηδηθόηεηα γηα ηελ
νπνία ελδηαθέξνληαη, θαζώο θαη ε εµεξνµελία θαηά ηελ νπνία κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ
θαζήθνληα ζε πεξίπησζε εθινγήο.

II

Βηνγξαθηθό Σεµείσµα.

III

Σύληνµε αλαζθόπεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ, θαζώο θαη ζύληνµε πεξηγξαθή
κειινληηθώλ επηζηεµνληθώλ ζρεδίσλ (κέρξη 1500 ιέμεηο).

IV

Καηάινγν δεµνζηεύζεσλ.

V

Αλάηππα ησλ ηξηώλ πην αληηπξνζσπεπηηθώλ δεκνζηεύζεσλ.

VI

Πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ πηπρίσλ θαη δηπισκάησλ ηνπο.

Δπίζεο, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ από ηξεηο ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ λα
απνζηείινπλ εµπηζηεπηηθέο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απεπζείαο ζην Παλεπηζηήµην Κύπξνπ. Τα
νλόµαηα θαη νη δηεπζύλζεηο ησλ θαζεγεηώλ απηώλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ µε ηελ αίηεζε, γηαηί
ελδέρεηαη λα δεηεζνύλ επηπξόζζεηεο εµπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο.
Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα θζάζνπλ ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παπαζκεςή, 27 Αππιλίος
2012, ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
Τν Βηνγξαθηθό Σεµείσµα θαη ε αλαζθόπεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηα
ειιεληθά ή ζηα ηνπξθηθά θαη ζε κία δηεζλή γιώζζα, θαηά πξνηίκεζε ηελ αγγιηθή.
Αηηήζεηο, ζηνηρεία θαη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζην παξειζόλ δεν λαµβάνονηαι
ςπότη και ππέπει να ςποβληθούν εκ νέος.
Αιηήζειρ πος δεν ικανοποιούν ηιρ πποδιαγπαθέρ ηηρ πποκήπςξηρ αςηήρ δεν είναι
αποδεκηέρ.
Όια ηα πην πάλσ ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ δηα ρεηξόο ζηελ:
Τπηπεζία Ανθπώπινος Δςναμικού
Πανεπιζηήμιο Κύππος
Πανεπιζηημιούπολη
Κηίπιο ςμβοςλίος – ςγκλήηος Αναζηάζιορ Γ. Λεβένηηρ
Σ.Θ. 20537
1678 Λεςκυζία, ΚΤΠΡΟ
Σηλ.: 22894158/4155
ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παπαζκεςή, 27 Αππιλίος 2012 και ώπα 2:00μ.μ ή λα ζηαινύλ
ηαρπδξνκηθώο ζε θάθειν ν νπνίνο ζα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο, ην
αξγόηεξν κέρξη 27 Απξηιίνπ 2012. Θα ζεσξνύληαη δε εκπξόζεζκα λννύκελνπ όηη ζα θζάζνπλ
ζηελ Υπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 04 Μαΐνπ 2012 (κε επδηάθξηηε
ζθξαγίδα θαθέινπ 27 Απξηιίνπ 2012), κε απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηνύην ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόµελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηελ Υπεξεζία
Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ (00357 22894158/4155) ή ζην Τµήµα Αξρηηεθηνληθήο (00357 22 892980).
27 Ιαλνπαξίνπ 2012

