ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικοί Επιστήμονες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 – 2014, με δυνατότητα για πιθανή
εργοδότηση και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται Βιογραφικά Σημειώματα για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για
το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 – 2014, με δυνατότητα για πιθανή εργοδότηση και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος στις
ακόλουθες ειδικότητες:
Θεωρία και Ιστορία Αρχιτεκτονικής
Αρχιτεκτονικά Μέσα Επικοινωνίας
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία
Αστικός Σχεδιασμός
Σημειώνεται ότι η απασχόληση αφορά 14 διδακτικές εβδομάδες για το Χειμερινό Εξάμηνο. Οι Ειδικοί Επιστήμονες καλούνται
να διδάξουν/επιτηρήσουν κατά μέσο όρο 6 ώρες τη βδομάδα για τα θεωρητικά μαθήματα και 12 ώρες τη βδομάδα για τα
εργαστήρια αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων απαιτείται από τους υποψήφιους η κατοχή 5ετούς Διπλώματος στην
Αρχιτεκτονική ή Μάστερ και για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων απαιτείται η κατοχή Διδακτορικού.
Οι γλώσσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της
ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι απολαβές με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι ανάλογες των ωρών διδασκαλίας/επιτήρησης και των πτυχίων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα ελληνικά ή αγγλικά.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών μεταφρασμένα στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
ο

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτονική, στον 1 όροφο του
Α
Κτηρίου του Τμήματος στην Οδό Λήδρας 68 και Αριάδνης 23 , 1010 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 31
Ιανουαρίου 2013 και ώρα 14:00, ή να σταλούν ταχυδρομικώς, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, σε φάκελο με την ένδειξη “Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για το
Τμήμα Αρχιτεκτονικής”, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι 31
Ιανουαρίου 2013. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, το αργότερο
μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 31 Ιανουαρίου 2013), με αποκλειστική ευθύνη για τούτο
του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Αρχιτεκτονικής
(architecture@ucy.ac.cy, τηλ. 22 89 2980)

