Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στρατηγικές Θέσεις στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλεί διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς διεθνούς εμβέλειας και κύρους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με την αναμενόμενη προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων
στρατηγικού χαρακτήρα σε κλάδους σπουδών που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Οι στρατηγικές αυτές θέσεις απευθύνονται σε Ακαδημαϊκούς με υψηλό αριθμό δημοσιεύσεων σε
εγνωσμένου και υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά (Top and Leading Journals), με υψηλό
Δείκτη Απήχησης (Impact Factor) ως επίσης και με υψηλό δείκτη ετεροαναφορών (Citations).
Οι Στρατηγικές θέσεις αφορούν τις πιο κάτω βαθμίδες:
Καθηγητής

(Κλίμακα Α15-Α16)

€70.303,48 - €91.384,41

Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15)

€62.004,54 - €84.532,89

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 52 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. Γι΄ αυτό και θέλει
να έχει μαζί του τους καλύτερους. Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του
βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η πρόσληψη ακαδημαϊκών μελών 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
ακαδημαϊκό προσωπικό αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.
Στην παρούσα φάση Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αριθμεί οκτώ Σχολές με είκοσι δύο Τμήματα και
11 Ερευνητικές Μονάδες.
Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν Επιστολή στην οποία να αναφέρονται το Τμήμα, η
βαθμίδα, η θέση/ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρονται καθώς επίσης και να επισυνάπτονται τα
ακόλουθα:




Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου
Κατάλογο δημοσιεύσεων

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι το Σάββατο, 31 Μαρτίου
2018, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22 89 4142/4105) ή μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος στην κα Άννα Ζεμπύλα στην διεύθυνση: zembyla.anna@ucy.ac.cy

