ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Με σύμβαση απασχόλησης για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
(α) Χειμερινό Εξάμηνο 2020-201 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2020)
ή/και
(β) Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2021)
ή/και
(γ) Θερινό Εξάμηνο 2020-2021 (Ιούνιος-Ιούλιος 2021)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου
δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων για το Χειμερινό
Εξάμηνο, Εαρινό Εξάμηνο και Θερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για την
κάλυψη διδακτικών αναγκών. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα
χρηματοδότησης.
Ο κατάλογος των μαθημάτων, για τα οποία προβλέπονται ενδεχόμενες ανάγκες διδασκαλίας,
παρατίθεται πιο κάτω:
ΔΕΔ131: Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης

ΔΕΔ430: Επίκαιρα Θέματα στη Διοίκηση

ΔΕΔ231: Οργανωσιακή Συμπεριφορά

ΔΕΔ432: Διαχείριση Καινοτομιών

ΔΕΔ241: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Διοίκηση

ΔΕΔ433:
Εμπόριο

Επιχειρήσεις

και

Ηλεκτρονικό

ΔΕΔ242: Ανάλυση Δεδομένων και Εφαρμογών στη ΔΕΔ439: Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών
Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΔΕΔ244:
Πληροφορική
Επιχειρήσεις

Τεχνολογία

ΔΕΔ251: Αρχές Μάρκετινγκ

ΔΕΔ271: Εισαγωγή στην
Διοικητικούς Επιστήμονες
ΔΕΔ332: Επιχειρηματική Ηθική

στις ΔΕΔ448:
Έργων

Προγραμματισμός

και

Διοίκηση

ΔΕΔ458: Μάρκετινγκ στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης
Κοινωνιολογία

για ΔΕΔ460:
Προχωρημένα
Στρατηγική Διοίκηση
ΔΕΔ461: Οργανισμοί
Παράγοντας

και

Θέματα

στη

Ανθρώπινος

ΔΕΔ334: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΕΔ335: Διαπολιτισμική Διοίκηση
ΔΕΔ337: Εργασιακές Σχέσεις

ΔΕΔ463: Διαπραγμάτευση
Συγκρούσεων

ΔΕΔ464: Ενέργεια
Διαχείριση

–

και

Χειρισμός

Στρατηγική

και

ΔΕΔ346: Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ

ΔΕΔ465: Επιχειρήσεις και Κλιματική Αλλαγή

ΔΕΔ352: Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΔΕΔ467: Επίκαιρα Θέματα στη Δημόσια
Διοίκηση

ΔΕΔ355: Διοίκηση Λιανεμπορίου

ΔΕΔ468: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ΔΕΔ362: Προχωρημένα Θέματα στην Οργανωσιακή
Συμπεριφορά

Οι ανάγκες για διδασκαλία μαθημάτων, συγκεκριμενοποιούνται στο διάστημα πριν από την
έναρξη του κάθε εξαμήνου, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των πόρων.
Το κάθε μάθημα διδάσκεται τρεις (3) ή τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως (δύο φορές την
εβδομάδα) για 15 εβδομάδες το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21 (Σεπτέμβριος -Δεκέμβριος 2020)
και για 13 εβδομάδες το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21 (Ιανουάριος – Απρίλιος 2021). Για το Θερινό
Εξάμηνο το μάθημα διδάσκεται έξι (6) ή οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως για χρονική περίοδο επτά
(7) εβδομάδων.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•

•

Διδασκαλία προπτυχιακού μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος, Κάποια μαθήματα προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα
(π.χ. για φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus για ανταλλαγές φοιτητών
μεταξύ ευρωπαϊκών πανεπιστημίων).
Καθοδήγηση και εποπτεία φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών και ατομικών ή
ομαδικών μελετών. Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση εξετάσεων και εργασιών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Μεταπτυχιακός τίτλος (M.Sc., MBA, Μ.Α.) ή Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου
Πανεπιστήμιο σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•

Συνάφεια σπουδών και προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας με τα γνωστικά
αντικείμενα μαθημάτων για τα οποία οι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Στις επιλογές θα ληφθεί υπόψη προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία συναφών
μαθημάτων σε πανεπιστημιακό επίπεδο ή/και ερευνητική εμπειρία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η ωριαία αντιμισθία ανέρχεται σε €60 για κατόχους διδακτορικού τίτλου και σε €40 για κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc., MBA, Μ.Α.). Από τα ποσά αυτά θα αφαιρούνται εισφορές
εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
3. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα
πρέπει ν’ αναφέρει:
(α) το/τα εξάμηνο/α για το/τα οποίο/α ενδιαφέρεται,
(β) τα μαθήματα τα οποία μπορεί να διδάξει από τον ενδεικτικό κατάλογο πιο πάνω.
Συνοπτικές περιγραφές των μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος
παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://www.ucy.ac.cy/bpa/el/undergraduate/coursesdescription

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.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές
Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του
Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον
ακόλουθα σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020 και ώρα
2:00 μ.μ..
Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του
Τμήματος (τηλ.: +357 22 893740, +357 22 893650).

