ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-19

Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση δύο θέσεων Επισκεπτών
Ακαδημαϊκών σε όλες τις βαθμίδες για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019 (01/09/2018 – 31/12/2018). Γνωστικά
αντικείμενα/μαθήματα στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση, Μέσα Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένων των
Ηλεκτρονικών), Θεωρία-Ιστορία Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Αειφόρο Σχεδιασμό ή
Αρχιτεκτονική Τοπίου.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή
Τμήματος: http://www.ucy.ac.cy/arch/el/open-positions
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Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται απαραίτητη η καλή
γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι απαραίτητο να
παρευρίσκονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου δεδομένου ότι η διδασκαλία είναι διαρκής (1 έως
3 φορές τη εβδομάδα) και ΔΕΝ μπορούν να γίνονται αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Σημειώνεται ότι οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως κατά την
περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό πριν την υποβολή της
αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής
θα πρέπει να εμπεριέχεται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Νοείται ότι ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί για εργοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα πρέπει να έχει
εξασφαλίσει σχετική άδεια (Σαββατική άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών) από το Πανεπιστήμιο από το οποίο
προέρχεται.
Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί απασχολούνται σε πλήρη βάση, που συνεπάγεται την κατά μέσο όρο κάλυψη 9
διδακτικών ωρών την εβδομάδα (δηλαδή 1 στούντιο και ένα μάθημα, ή 3 μαθήματα ανά εξάμηνο).
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζονται ως εξής:
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής)

€3,625.26

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)

€3,258.70

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)

€3,091.35

Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας)

€2,696.35

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές πιθανό να αυξομειωθούν βάσει γενικών αυξομειώσεων που δύναται να
παραχωρήσει / επιβάλει το Κράτος. Επιπλέον, θα καταβάλλεται 13ος μισθός κατ’ αναλογία της περιόδου
απασχόλησης εντός του έτους.
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας,
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment. Πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
1. Το «ηλεκτρονικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (που εμφανίζεται στην πιο πάνω ιστοσελίδα μετά την
δημιουργία λογαριασμού και την είσοδο των υποψηφίων στο σύστημα) με πληροφορίες για τα προσόντα
καθώς και τα γνωστικά πεδία στα οποία ενδιαφέρεται να διδάξει ο/η αιτητής/τρια (π.χ. «μαθήματα
αρχιτεκτονικής σύνθεσης» ή «μαθήματα τεχνολογίας ή/και μέσων επικοινωνίας», κλπ.).
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά ή αγγλικά.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από
το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή
από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι αιτήσεις με όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό δε θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος των 20ΜB.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα, 30η Απριλίου 2018, 10.00 π.μ. Τυχόν
επιπρόσθετες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/hr/el/academic-staff. Για
περαιτέρω πληροφορίες αποταθείτε με email στο Architecture@ucy.ac.cy με ΘΕΜΑ “Θέση Επισκέπτη
Καθηγητή – Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019”.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Θα ενημερωθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι, οι οποίοι και θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα.

