ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από
αυτή τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα
βρίσκεται στα 64 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα
πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings).
Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέλεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία και στη συνεχή εξέλιξη.
Κατάφερε να ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έρευνας,
ανοίγοντας νέους επιστημονικούς δρόμους.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο γίνεται καλύτερο. Γι’ αυτό και θέλει να έχει μαζί του τους
καλύτερους.
Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη
προσωπικού υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων
προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Στρατηγικός στόχος
του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας στην οποία
το νέο ερευνητικό προσωπικό αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω έξι (6) θέσεων Ακαδημαϊκού
Προσωπικού:


Μία (1) θέση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην ειδικότητα "Ναυπηγική
Μηχανική ή/και Ναυτική Μηχανολογία Μηχανική" στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της
Θάλασσας.



Μία (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Ναυπηγική
Μηχανική ή/και Ναυτική Μηχανολογία Μηχανική" στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της
Θάλασσας.



Μία (1) θέση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην ειδικότητα "Θαλάσσια
Οικολογία" στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Θάλασσας.



Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Αρχιτεκτονική
Τεχνολογία και Σχεδιασμός / Architectural Technology and Design" στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής.



Μια (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Αρχιτεκτονική και
Τοπία, Θεωρία και Σχεδιασμός / Architecture and Landscapes, Theory and Design" στο Τμήμα
Αρχιτεκτονικής.



Μία (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα "Κατασκευές
Οπλισμένου Σκυροδέματος" στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
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Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα:
www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα,
αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής
ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
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.
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι
ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική
γλώσσα σε διάστημα τριών ετών. Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του κριτήρια για το
επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), που
αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:
Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής
Λέκτορας

(Κλίμακα Α15-Α16)
(Κλίμακα Α14-Α15)
(Κλίμακα Α13-Α14)
(Κλίμακα Α12-Α13)

€70.303,48 - €91.384,41
€62.004,54 - €84.532,89
€57.856,50 - €78.029,90
€43.974,58 - €71.559,54

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κράτους.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά
μέχρι την Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
Αντίγραφα τίτλων σπουδών
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου (μέχρι 3 σελίδες)
Κατάλογος Δημοσιεύσεων
Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέχρι 3 δημοσιεύσεις)
Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 3ών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα,
με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών

Τα πιο πάνω στοιχεία 1-7 θα πρέπει να ανεβούν τα καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο)
ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν
υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται
στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.
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Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί
επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν
αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ αποτείνεστε στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (+357
22 89 4158/55) ή στα Τμήματα:
Αρχιτεκτονικής (00357 22 89 2980)
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (00357 22 89 2200/2249)
7 Σεπτεμβρίου 2018
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