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Τόποσ Εργαςίασ:

Ειδικόσ Επιςτήµονασ
Μια (1)
Με ςυμβόλαια µερικήσ απαςχόληςησ για το Xειμερινό Εξάμηνο και Εαρινό
Εξάμηνο 2018-2019 (Σεπτζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2018) (Ιανουάριοσ-Μάιοσ
2019)
Πανεπιςτήμιο Κφπρου, Λευκωςία

Το Πανεπιςτήμιο Κφπρου ανακοινϊνει την πλήρωςη μίασ (1) θζςησ Ειδικοφ Επιςτήµονα
Διδαςκαλίασ (ΕΕ) για το Τµήµα Νομικήσ, καθοριςµζνησ διάρκειασ µε ςφµβαςη µερικήσ
απαςχόληςησ οριςµζνου χρόνου για κάλυψη αναγκϊν του προπτυχιακοφ προγράμματοσ
ςπουδϊν. Η πλήρωςη τησ θζςησ θα είναι για το Χειμερινό Εξάμηνο και το Εαρινό Εξάμηνο 20182019.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΕ:
∆ιδαςκαλία των μαθημάτων:
1. ΝΟΜ 213 Οικογενειακό Δίκαιο
2. ΝΟΜ 318 Κληρονομικό Δίκαιο
Κάθε µάθηµα διδάςκεται 3 ϊρεσ την εβδομάδα για 15 εβδομάδεσ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο και
14 εβδομάδεσ κατά το Εαρινό Εξάμηνο (δυο φορζσ την εβδομάδα από 1½ ϊρα κάθε φορά, π.χ.
∆ευτζρα-Πζµπτη ή Τρίτη-Παραςκευή).
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Οι υποψήφιοι θα πρζπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικήσ και μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν
Νομικήσ. Αναμζνεται επίςησ να είναι κάτοχοι διδακτορικοφ τίτλου ή τουλάχιςτον να ζχουν
υποβάλει την διδακτορική τουσ διατριβή προσ εξζταςη ςτο πανεπιςτήμιο που είναι
εγγεγραμμζνοι.
2. Προηγοφμενη διδακτική εμπειρία ςτο υπό προκήρυξη αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόςθετο
προςόν.
3. Η γλϊςςα διδαςκαλίασ είναι η Ελληνική.
Σε περίπτωςη που το άτομο που θα επιλεγεί απαςχολείται ςτο Δημόςιο ή ςε ευρφτερο Δημόςιο
Τομζα, θα πρζπει το ίδιο να εξαςφαλίςει εκ των προτζρων ςχετική άδεια από το αρμόδιο
Τμήμα/Υπουργείο ή ευρφτερο Δημόςιο Τομζα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ:
Η αμοιβή των Ειδικϊν Επιςτημόνων είναι €40 την ϊρα για άτομα χωρίσ Διδακτορικό Τίτλο και €60
την ϊρα για άτομα με Διδακτορικό Τίτλο. Οι ακαθάριςτεσ απολαβζσ για το Χειμερινό Εξάμηνο
2018/2019 θα είναι: αμοιβή x 3 ϊρεσ διδαςκαλίασ x 15 εβδομάδεσ που διαρκεί το Χειμερινό
Εξάμηνο και για το Εαρινό Εξάμηνο 2018/2019 θα είναι: αμοιβή x 3 ϊρεσ διδαςκαλίασ x 14
εβδομάδεσ .
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτεσ τησ Κυπριακήσ ∆ηµοκρατίασ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να υποβάλουν:
1. Επιςτολή εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την εν λόγω θζςη.
2. Πλήρεσ Βιογραφικό ςηµείωµα (περιλαµβανοµζνων τησ διεφθυνςησ επικοινωνίασ και
τουαριθµοφ τηλεφϊνου).
3. Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν.
Η/ο υποψήφια/οσ που θα επιλεγεί θα κληθεί να προςκομίςει πιςτοποιημζνα φωτοαντίγραφα
τίτλων ςπουδϊν από το Υπουργείο Παιδείασ (όςον αφορά τίτλουσ ςπουδϊν από Πανεπιςτήμια
ςτην Κφπρο) ή από την Εκδίδουςα Αρχή (όςον αφορά Πανεπιςτήμια του Εξωτερικοφ).
Oι αιτήςεισ θα πρζπει να αποςταλοφν μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτην κ. Χρφςω
Καρακϊςτα, ςτο law.dept@ucy.ac.cy μζχρι και την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, και ϊρα 12:00.
Η πλήρωςη τησ θζςησ τελεί υπό την αίρεςη τησ ζγκριςησ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του
Πανεπιςτημίου.
Για πληροφορίεσ μπορείτε να αποταθείτε ςτην κα Χρφςω Καρακϊςτα, ςτο τηλ. 22892920.

