ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΚΕΝΗ ΘΕΗ
ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ (ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ)
Γίλνληαη δεθηέο αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) θελήο ζέζεο Λεηηνπξγνύ Παλεπηζηεκίνπ (Πξνπηπρηαθέο πνπδέο)
ζηελ Τπεξεζία πνπδψλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ.
Οη αηηεηέο/ηξηεο πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Ννείηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ησλ Πεξί Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ (Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ) Καλνληζκψλ ηνπ
1990 “ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην κπνξεί λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,
φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππνβάιεη αίηεζε
γηα δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ απηνχ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί:
(α)

Με ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή

(β)

Πάλσ ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζην Παλεπηζηήκην ή ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία
κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα ρξφληα.

ΛΕΙΣΟΤΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ (Θέζε Πξώηνπ Δηνξηζκνύ) (Ελαιιάμηκε Θέζε)
Σίηινο
Αξ. Θέζεσλ
Καηεγνξία
Μηζζνινγηθή θιίκαθα

:
:
:
:

Λεηηνπξγφο Παλεπηζηεκίνπ (Πξνπηπρηαθέο πνπδέο)
Μηα (1)
Μφληκε Θέζε
Α8-Α10-Α11

Α8:€17,946.00, €18,823.00, €19,700.00, €20,577.00, €21,454.00, €22,331.00, €23,208.00, €24,085.00, €24,962.00,
€25,839.00, €26,716.00, €27,593.00 Α10: €25,112.00, €26,313.00, €27,514.00, €28,715.00, €29,916.00, €31,117.00,
€32,318.00, €33,519.00, €34,720.00, Α11: €29,684.00, €30,885.00, €32,086.00, €33,287.00, €34,488.00, €35,689.00,
€36,890.00, €38,091.00, €39,292.00 (πλδπαζκέλεο Κιίκαθεο).
ην βαζηθφ κηζζφ ηεο ζέζεο πνπ αλαθέξεηαη πην πάλσ πξνζηίζεληαη θαη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ ζα έρνπλ
εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Δπηπιένλ, θαηαβάιιεηαη ην ηηκαξηζκηθφ επίδνκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Κπβέξλεζε απφ θαηξφ ζε
θαηξφ.
Καζήθνληα θαη Επζύλεο:
Κάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ:
(α)

Δθηειεί δηνηθεηηθά θαζήθνληα αλαθνξηθά κε ηελ εμέηαζε δηαθφξσλ ππνζέζεσλ, πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηείηαη.

(β)

Βνεζά ζηελ νξγάλσζε, ζπληνληζκφ, πξνγξακκαηηζκφ, επνπηεία ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ηνκέσλ εξγαζίαο.

(γ)

Τπνβάιιεη εηζεγήζεηο γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, δηεθπεξαηψλεη ή κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, εθαξκφδεη ηελ ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη Καλνληζκνχο θαη δηεμάγεη ηελ ζρεηηθή
αιιεινγξαθία.

(δ)

Δπνπηεχεη θαη ειέγρεη πθηζηάκελν πξνζσπηθφ.

(ε)

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνχλ.

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

Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζε αληηθείκελν
θαζνξίδεηαη/νληαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο.

2.

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη κίαο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία ζα θαζνξίδεηαη θαηά ηελ πξνθήξπμε ηεο
ζέζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

3.

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία, ππεπζπλφηεηα,
επζπθξηζία θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο.

4.

ρεηηθή δηεηήο πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.
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ή ζπλδπαζκφ αληηθεηκέλσλ πνπ ζα

6.

Καηά ηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο ην Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ζα θαζνξίδεη θαηά πφζν απαηηείηαη ή φρη επηηπρία ζηηο
εμεηάζεηο γηα απφθηεζε ηνπ ECDL (European Computer Driving License) ή επηηπρία ζηελ εμέηαζε ICTEUROPE/KEBE ή άιιν ηζφηηκν πξνζφλ ην νπνίν ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

7.

Γηα ζέζε Λεηηνπξγνχ Παλεπηζηεκίνπ (Θέκαηα Πιεξνθνξηθήο / Μεραλνγξάθεζεο) νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
είλαη εγγεγξακκέλνη σο κέιε ζην Δπηζηεκνληθφ Σερληθφ Δπηκειεηήξην Κχπξνπ ζηνλ Κιάδν Μεραληθήο ηεο
Πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.

ΗΜΕΙΩΕΙ
(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, δπλαηφ λα εξγάδεηαη είηε κε ζχζηεκα
βάξδηαο είηε κε εηδηθά σξάξηα, ζχκθσλα κε Καλφλεο πνπ εγθξίλεη ην πκβνχιην.

(δ)

Ο φξνο Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο θαιχπηεη θαη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ή ηίηιν.

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

Υξεζηκνπνηεί ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο γηα λα εηνηκάδεη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα εμεηάζεσλ,
λα εγγξάθεη θνηηεηέο/ ηξηεο ζε καζήκαηα, ζε κεηξψα θνηηεηψλ θαη απνθνίησλ, λα ειέγρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα
απνλνκή πηπρίσλ, λα εηνηκάδεη ηα πηπρία θαη λα δηνξγαλψλεη ηελ ηειεηή απνθνίηεζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ θαη λα εηνηκάδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη αλαθνξέο.

2.

πκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ππνςεθίσλ θνηηεηψλ θαη γεληθά ηνπ θνηλνχ

3.

πκβνπιεχεη ππνςήθηνπο θνηηεηέο/ ηξηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δηεμάγεη ή βνεζά ζηε
δηεμαγσγή Δηζαγσγηθψλ θαη άιισλ εμεηάζεσλ , θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαη γεληθά γηα ηελ
παξνρή γξακκαηεηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θνηηεηέο/ ηξηεο, ην θνηλφ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.

4.

Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ.

5.

Οξγαλψλεη ζπγθεληξψζεηο θνηηεηψλ θαη άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ/ ηεο, εηνηκάδεη
πιεξνθνξηαθά θπιιάδηα ή βηβιία θαη γεληθά θαηαξηίδεη ή/ θαη ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο ησλ
θνηηεηψλ θαη ηνπ θνηλνχ.

6.

Οξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ ρξήζηκν γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζέκαηα ζπνπδψλ.

7.

Δθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ/ ηεο αλαηεζνχλ.

Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
1.

Παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηινο ή ηζφηηκν πξνζφλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ, ζηα Οηθνλνκηθά ή ζηηο Θεηηθέο
Δπηζηήκεο.

2.

Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζαο.

3.

Αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, ερεκχζεηα, νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα, πξσηνβνπιία θαη επζπθξηζία,
ππεπζπλφηεηα θαη ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο .

4.

ρεηηθή δηεηήο πείξα ζα απνηειεί πιενλέθηεκα.

5.

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ.

Ελεκέξσζε Τπνςεθίσλ
Οη Τπνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο. Οη εκεξνκελίεο ησλ γξαπηψλ θαη ησλ πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ
ζα θαζνξηζζνχλ αξγφηεξα.
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Εμεηαζηέα Ύιε
Ζ γξαπηή εμέηαζε ζα πεξηιακβάλεη (α) Σεζη Αξηζκεηηθνχ πιινγηζκνχ, (β) Νέα Διιεληθά (έθζεζε ηδεψλ θαη θαηαλφεζε
θεηκέλνπ), (γ) Αγγιηθά (έθζεζε ηδεψλ θαη θαηαλφεζε θεηκέλνπ) θαη (δ) Δξσηήζεηο επί ηνπ Αληηθεηκέλνπ (εξσηήζεηο πνπ
βαζίδνληαη πάλσ ζηα θαζήθνληα, επζχλεο θαη πεξηγξαθή εξγαζίαο ηεο ζέζεο φπσο θαζνξίδνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο).
Οη ηξείο (3) πξψηνη ππνςήθηνη, νη νπνίνη ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ ςειφηεξε βαζκνινγία ζηε γξαπηή εμέηαζε ζα
ππνβιεζνχλ ζε Σεζη Πξνζσπηθφηεηαο, ην νπνίν δελ ζα βαζκνινγεζεί.
Τπνβνιή Αηηήζεσλ
Γηα έληππα αηηήζεσλ θαζψο θαη γηα άιιεο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνηείλνληαη
ζηελ Τπεξεζία Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Σει. 22894156, 22894159, 22894172 θαη 22894142 ή
ζηελ
Ηζηνζειίδα
ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ
ζηελ
Ζιεθηξνληθή
Γηεχζπλζε:
http://www.ucy.ac.cy/goto/hure/elGR/ProkirigmenesTheseis.aspx
Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζηε δηεχζπλζε:
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΚΣΗΡΗΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ-ΤΓΚΛΖΣΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ Γ. ΛΔΒΔΝΣΖ
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤΠΟΛΖ, ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ
Σ.Θ. 20537, 1678 ΛΔΤΚΩΗΑ
Αηηήζεηο ζηηο νπνίεο δε ζα έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη νη νπνίεο ζα ιεθζνχλ εθπξφζεζκα δε ζα
ιεθζνχλ ππφςε.
Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα θηάζνπλ ζηελ πην πάλσ δηεχζπλζε κέρξη ηελ Παξαζθεπή 20/05/2011 θαη ώξα 2:00κ.κ. Σα
πξναλαθεξφκελα έγγξαθα κπνξνχλ θαη λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθψο ζε θάθειν ν νπνίνο λα θέξεη επδηάθξηηε
ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα εκεξνκελίαο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 20/05/2011.
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