ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΕΝΗ ΘΕΗ
ΛΕΘΣΟΤΡΓΟΤ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟΤ (ΦΟΘΣΗΣΘΚΗ ΖΩΗ)
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) κόληκεο (έλαληη θαηάξγεζεο ζέζεο κε ζύκβαζε) ζέζεο Λεηηνπξγνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Φνηηεηηθή Ζσή) ζηελ Τπεξεζία πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Οη αηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Ννείηαη όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ησλ Πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (Γηνηθεηηθό Πξνζσπηθό) Καλνληζκώλ ηνπ
1990 “ην Τπνπξγηθό πκβνύιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
όπσο πξόζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε
γηα δηνξηζκό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ απηνύ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ απηό κπνξεί λα δηνξηζηεί:
(α)

Με ζύκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή

(β)

Πάλσ ζε κόληκε βάζε, αλ ην ελ ιόγσ πξόζσπν είρε απαζρνιεζεί ζην Παλεπηζηήκην ή ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία
κε ζύκβαζε γηα πεξίνδν όρη κηθξόηεξε από ηέζζεξα ρξόληα.

ΛΕΘΣΟΤΡΓΟ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟΤ (Θέζε Πξώηνπ Δηνξηζκνύ) (Ελαιιάμηκε Θέζε)
Σίηινο
Αξ. Θέζεσλ
Καηεγνξία
Μηζζνινγηθή θιίκαθα

:
:
:
:

Λεηηνπξγόο Παλεπηζηεκίνπ (Φνηηεηηθή Εσή)
Μηα (1)
Μόληκε Θέζε (έλαληη θαηάξγεζεο ζέζεο κε ζύκβαζε)
Α8, Α10 θαη Α11

ΕΓΚΕΚΡΘΜΕΝΗ ΜΘΘΟΛΟΓΘΚΗ ΚΛΘΜΑΚΑ
Α8: €17,946.00 – €27,593.00
Α10: €25,112.00 – €34,720.00
Α11: €29,684.00 – €39,292.00

πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο

ην βαζηθό κηζζό ηεο ζέζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ πξνζηίζεληαη θαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ ζα έρνπλ
εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ην ηηκαξηζκηθό επίδνκα πνπ εγθξίλεηαη από ηελ Κπβέξλεζε από θαηξό ζε
θαηξό.
Καζήθνληα θαη Επζύλεο:
Κάησ από ηελ επνπηεία ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ:
(α)

Δθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε δηαθόξσλ ππνζέζεσλ, πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ
αθνξνύλ ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη.

(β)

Βνεζά ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκό, πξνγξακκαηηζκό, επνπηεία ελόο ή πεξηζζνηέξσλ ηνκέσλ εξγαζίαο.

(γ)

Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ, δηεθπεξαηώλεη ή κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, εθαξκόδεη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνύο θαη δηεμάγεη ηελ ζρεηηθή
αιιεινγξαθία.

(δ)

Δπνπηεύεη θαη ειέγρεη πθηζηάκελν πξνζσπηθό.

(ε)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ.

Πεξηγξαθή Εξγαζίαο ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο.
Απαηηνύκελα Πξνζόληα
1.

Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε αληηθείκελν
θαζνξίδεηαη/νληαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο.

2.

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη κίαο μέλεο γιώζζαο, ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο
ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

3.

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλόηεηα,
επζπθξηζία θαη ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.

4.

ρεηηθή δηεηήο πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ.
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ή ζπλδπαζκό αληηθεηκέλσλ πνπ ζα

6.

Καηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζα θαζνξίδεη θαηά πόζν απαηηείηαη ή όρη επηηπρία ζηηο
εμεηάζεηο γηα απόθηεζε ηνπ ECDL (European Computer Driving License) ή επηηπρία ζηελ εμέηαζε ICTEUROPE/KEBE ή άιιν ηζόηηκν πξνζόλ ην νπνίν ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

7.

Γηα ζέζε Λεηηνπξγνύ Παλεπηζηεκίνπ (Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο / Μεραλνγξάθεζεο) νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη σο κέιε ζην Δπηζηεκνληθό Σερληθό Δπηκειεηήξην Κύπξνπ ζηνλ Κιάδν Μεραληθήο ηεο
Πιεξνθνξηθήο, ζύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΗΜΕΘΩΕΘ
(α)

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ν/ε θάηνρνο ηεο ζέζεο ζα ηπγράλεη εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζα
παξαθνινπζεί επηκνξθσηηθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηα θαζήθνληά ηεο.

(β)

Ο/Ζ θάηνρνο ηεο ζέζεο ηνπνζεηείηαη ε κεηαθηλείηαη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα ή Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

(γ)

Ο/Ζ θάηνρνο ηεο ζέζεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, δπλαηό λα εξγάδεηαη είηε κε ζύζηεκα
βάξδηαο είηε κε εηδηθά σξάξηα, ζύκθσλα κε Καλόλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνύιην.

(δ)

Ο όξνο Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο θαιύπηεη θαη κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν.

(ε)

Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη από ηνπο αηηεηέο λα πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθό
ηζνηηκίαο ή/θαη αληηζηνηρίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο από ην Κππξηαθό πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Σίηισλ
πνπδώλ (ΚΤΑΣ).

Γηα ζθνπνύο ηεο παξνύζαο πξνθήξπμεο θαζνξίδεηαη πεξηγξαθή εξγαζίαο γηα ηελ θελή ζέζε Λεηηνπξγνύ
Παλεπηζηεκίνπ (Φνηηεηηθή Ζσή), θαζώο επίζεο θαη ηα απαηηνύκελα πξνζόληα.
Πεξηγξαθή Εξγαζίαο:
Κάησ από ηελ επνπηεία ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο:
1.

Οξγαλώλεη ζπγθεληξώζεηο θνηηεηώλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ/ ηεο, εηνηκάδεη
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ή βηβιία θαη γεληθά θαηαξηίδεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ππνςεθίσλ
θνηηεηώλ θαη γεληθά ηνπ θνηλνύ.

2.

Καηαξηίδεη θαη πξνσζεί πξνγξάκκαηα γηα πξναγσγή θαη αλάπηπμε θαιιηηερληθώλ/ πνιηηηζηηθώλ θαη άιισλ
ζπλαθώλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θνηηεηώλ.

3.

Καηαξηίδεη θαη πξνσζεί ηελ πινπνίεζε πξνηάζεσλ πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη εθδειώζεσλ πνπ
πξνάγνπλ ηελ πξνζσπηθή/ θνηλσληθή επεκεξία θαη αλάπηπμε ησλ θνηηεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο ιεηηνπξγνύο
ηεο ΤΦΜ θαη ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΠΑΝ).

4.

πλεξγάδεηαη κε Σκήκαηα/ Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαζώο επίζεο θαη κε εμσηεξηθνύο θνξείο θαη νξγαλώζεηο
γηα δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη άιια ζέκαηα ηεο αξκνδηόηεηαο ηνπ/ ηεο.

5.

Βνεζά ζηελ νξγάλσζε θαη ζπληνλίδεη νκάδεο θνηηεηώλ γηα πξνώζεζε πνιηηηζηηθώλ, θαιιηηερληθώλ αζιεηηθώλ,
θνηλσληθώλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ.

6.

πκβνπιεύεη θνηηεηέο γηα ζέκαηα θνηηεηηθώλ νκίισλ, πξνγξακκάησλ θαη εθδειώζεσλ, θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε
πηζηνπνηεηηθώλ θαη γεληθά γηα ηελ παξνρή γξακκαηεηαθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο θνηηεηέο, ην θνηλό θαη ην
πξνζσπηθό ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζρεηηθέο κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο.

7.

Οξγαλώλεη θαη ζπκκεηέρεη ζε ζπλεδξίεο επηηξνπώλ θαη άιισλ νξγάλσλ, ηεξεί πξαθηηθά, εθηειεί θαη παξαθνινπζεί
ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ.

8.

Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιία θαη δηεθπεξαηώλεη ζέκαηα δηνηθεηηθήο θύζεσο π.ρ. δηαδηθαζία επηρνξήγεζεο
δξαζηεξηνηήησλ θνηηεηηθώλ νκίισλ, ππνηξνθηώλ θαη ζίηηζεο Διιαδηηώλ θνηηεηώλ, δηαδηθαζία άιισλ βξαβείσλ θαη
ππνηξνθηώλ.

9.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ ηεο αλαηεζνύλ.

Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
1.

Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ζηα Οηθνλνκηθά, ζηηο Θεηηθέο
Δπηζηήκεο ή ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο.

2.

Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιώζζαο.
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3.

Αθεξαηόηεηα ραξαθηήξα, ερεκύζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλόηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία,
ππεπζπλόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο .

4.

ρεηηθή δηεηήο πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ.

Ελεκέξσζε Τπνςεθίσλ
Οη Τπνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ή ππόδεημε δύν αηόκσλ (νλόκαηα, δηεπζύλζεηο,
ηειέθσλα), από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηάζεηο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη
απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Οη Τπνςήθηνη ζα εμεηαζζνύλ γξαπηώο θαη πξνθνξηθώο. Οη εκεξνκελίεο ησλ γξαπηώλ θαη ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ
ζα θαζνξηζζνύλ αξγόηεξα.
Εμεηαζηέα Ύιε
Ζ γξαπηή εμέηαζε ζα πεξηιακβάλεη (α) Νέα Διιεληθά (έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε θεηκέλνπ ή/θαη γξακκαηηθέο ή/θαη
ζπληαθηηθέο αζθήζεηο), (β) Αγγιηθά (έθζεζε ηδεώλ, θαηαλόεζε θεηκέλνπ ή/θαη γξακκαηηθέο ή/θαη ζπληαθηηθέο αζθήζεηο) θαη
(γ) Δξσηήζεηο επί ηνπ Αληηθεηκέλνπ (εξσηήζεηο πνπ βαζίδνληαη πάλσ ζηα θαζήθνληα, επζύλεο θαη πεξηγξαθή εξγαζίαο
ηεο ζέζεο όπσο θαζνξίδνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο).
Τπνβνιή Αηηήζεσλ
1. Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζώο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα
απνηείλνληαη ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Σει. 22894156, 22894159, 22894172
θαη 22894142 ή ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηελ Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/elGR/Aitisis.aspx
2. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθώλ ησλ αθαδεκατθώλ θαη άιισλ ζπλαθώλ πξνζόλησλ πνπ πξνλννύληαη πην πάλσ,
πεξηιακβαλνκέλσλ βεβαηώζεσλ γηα ππεξεζία εθεί όπνπ απαηηείηαη πείξα.
Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δε ζα έρνπλ επηζπλαθζεί όια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο ζα ιεθζνύλ εθπξόζεζκα δε
ζα ιεθζνύλ ππόςε.
3. Γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη ηέινο ύςνπο
€35,00. Η αίηεζε λα ζπλνδεύεηαη από απόδεημε ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο πνπ ζα θέξεη ην ραξαθηεξηζηηθό ΤΑΔ
θαη αθνινύζσο ην όλνκα ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο. Η θαηάζεζε λα γίλεηαη ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Σξάπεδα Κύπξνπ Αξ. Λνγαξηαζκνύ 0128-05-013220 θαη IBAN NO: CY34 0020 0128
0000 0005 0132 2000.
4. Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηε δηεύζπλζε:
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ-ΤΓΚΛΖΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Γ. ΛΔΒΔΝΣΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ
Σ.Θ. 20537, 1678 ΛΔΤΚΩΗΑ
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ πην πάλσ δηεύζπλζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02/12/2011 θαη ώξα 2:00κ.κ.
Σα πξναλαθεξόκελα έγγξαθα κπνξνύλ θαη λα απνζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ζε θάθειν ν νπνίνο λα θέξεη επδηάθξηηε
ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 02/12/2011.
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