
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Τίτλος:    Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας 

Αρ. Θέσεων:   Μία (1) 

Κατηγορία:  Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης για το Θερινό Εξάμηνο 2019-2020 και για 
πιθανή ανανέωση για το Χειμερινό ή/και Θερινό εξάμηνο 2020-2021  

Τόπος Εργασίας:  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία  

Το Διατμηματικό και Διασχολικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών 
Κτηρίων και Συνόλων» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης 
Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕ) καθορισμένης διάρκειας µε σύµβαση µερικής απασχόλησης 
ορισµένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών του μαθήματος ΣΥΝ 500 Προχωρημένη Ομαδική Εργασία.  

Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:  

∆ιδασκαλία και καθοδήγηση φοιτητών. Το µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα το Χειμερινό και 6 
ώρες τη βδομάδα το Θερινό Εξάμηνο. Περιλαμβάνει ανάλυση, θεωρητική τεκμηρίωση και σχεδιαστική 
περιγραφή (καταγραφή/αποτύπωση) ενός συγκεκριμένου κτηρίου. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται 
ιστορική έρευνα, θεωρητική και σχεδιαστική τεκμηρίωση και ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική και 
αρχαιολογική μελέτη, καθώς και μελέτη της παθολογίας των κατασκευών της υπό μελέτη περίπτωσης, 
όπως επίσης και μελέτη των υλικών. Στόχος είναι η θεωρητική και σχεδιαστική πρόταση ανάδειξης, 
συντήρησης και επανάχρησης της υπό μελέτη περίπτωσης.  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

• Μάστερ ή Διδακτορικός Τίτλος Αρχιτέκτονα σε πεδίο συναφές με την εν λόγω προκήρυξη 
(αρχιτεκτονική συντήρηση).  

• Απαιτείται επιπλέον προηγούμενη πείρα σε θέματα αποτυπώσεων, ιστορικής αρχιτεκτονικής 
έρευνας, καταγραφών (περιγραφικών και σχεδιαστικών) ιστορικών κτηρίων και συνόλων καθώς και 
σε εκπόνηση εργασιών συντήρησης/αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.  

• Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά.  

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40/ώρα, για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών – 
Μάστερ και €60/ώρα για κάτοχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.  

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.  



Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, 
θα πρέπει το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:  

1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

2. Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθµού 
τηλεφώνου).  

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.  

4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις.  

5. Πορτοφόλιο που να περιλαμβάνει κυρίως αντιπροσωπευτικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε 
συναφή πεδία με την προκήρυξη  

6. Ονόματα 2 ατόμων, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους 
δύναται να ζητηθούν συστατικές επιστολές.  

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί δύναται να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων 
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές 
Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του 
Εξωτερικού).  

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής (arch@ucy.ac.cy) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος 
Αρχιτεκτονικής (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22892980 ή 22892960) καθώς και στο τηλ. 22892974. 

 


