ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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 πλήρωση
θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2013 – 2014, με δυνατότητα για πιθανή
εργοδότηση και κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος για τα ακολουθα μαθηματα:
-

ΑΡΗ 340 «Αρχιτεκτονική Τοπίου»
ΑΡΗ 410 «Πρακτική της Αρχιτεκτονικής»

Σημειώνεται ότι η απασχόληση είναι μερική και αφορά 15 διδακτικές εβδομάδες για το Χειμερινό
Εξάμηνο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων απαιτείται από τους υποψήφιους η κατοχή 5ετούς
Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική, και θεωρούνται πολύ σημαντικά επιπλέον προσόντα η κατοχή Μάστερ
ή και Διδακτορικού, η διδακτική εμπειρία και οι ερευνητικές δυνατότητες.
Θα ληφθούν επίσης υπόψη τα ακόλουθα:
-

Για τη διδασκαλία του Μαθήματος ΑΡΗ 340 «Αρχιτεκτονική Τοπίου» απαιτείται καλή γνώση σε
θέματα θεωρίας της αρχιτεκτονικής τοπίου και των σχεδιαστικών μέσων που διαμορφώνονται
μέσα από αυτές, καθώς και κατανόηση των συνεργιών της αρχιτεκτονικής τοπίου με
παρεμφερή πεδία στο σχεδιασμό.

-

Για τη διδασκαλία του Μαθήματος ΑΡΗ 410 «Πρακτική της Αρχιτεκτονικής» απαιτούνται
γνώσεις στις πολιτικές πρακτικής του επαγγέλματος στον Ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την
Κύπρο, που διαμορφώνονται μέσα από τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της πρακτικής
της Αρχιτεκτονικής, καθώς και γνώσεις για την πολιτική, ηθική και κοινωνική διάσταση στην
αρχιτεκτονική.

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, αλλα είναι απαραίτητο
να παρευρίσκονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου (01/09 – 22/12/2013)
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι απολαβές καθορίζονται 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 που να δηλώνει ξεκάθαρα για ποιο/α
μάθημα/τα υποβάλλουν την αίτησή τους.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα σπουδών μεταφρασμένα στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτονική, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση Architecture@ucy.ac.cy , με ΘΕΜΑ “Θέσεις Ειδικών Επιστημόνων για το Τμήμα
Αρχιτεκτονικής”.
Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 24 Ιουλίου 2013. Θα ενημερωθούν ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι που θα
κληθούν σε συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο. Αιτήσεις
υποψηφίων που δεν επιλέγονται θα καταχωρούνται στο αρχείο του Τμήματος και θα θεωρούνται
ενεργές για 2 χρόνια.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του
Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο τηλέφωνο 22 89 2980.

