ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας (ΕΕΔ)
Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης
Συμβόλαιο για χρονική περίοδο εντός του Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 (07.09.2020
– 20.12.2020) με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα (1) εξάμηνο
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού
Επιστήμονα Διδασκαλίας καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής απασχόλησης (ωριαία βάση), για
κάλυψη των αναγκών του πιο κάτω μαθήματος:
ΦΑΣΗ ΙΙ – Προγράμματος Σπουδών:
•

Ακτινολογία

Καθήκοντα και Ευθύνες
Κύριο έργο του Ειδικού Επιστήμονα που θα επιλεγεί θα είναι η διδασκαλία φοιτητών της Ιατρικής Σχολής στο
πλαίσιο διαλέξεων και εργαστηρίων υπό την εποπτεία των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού. Οι ώρες
διδασκαλίας ορίζονται ως ακολούθως για κάθε αντικείμενο:
•

Ακτινολογία (2 ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα, από 1 ώρα στο 2ο και 3ο έτος σπουδών αντίστοιχα)

Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο Ιατρικής
2. Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας (Ακτινολογίας)
3. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου σε φοιτητές ιατρικής
προπτυχιακού επιπέδου
5. Μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο θα
αποτελέσει πλεονέκτημα.
Όροι απασχόλησης:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων ανέρχεται στα €60 ανά ώρα διδασκαλίας, για τους κατόχους Διδακτορικού
Τίτλου, ή στα €40 ανά ώρα διδασκαλίας, για τους κατόχους Μάστερ. Δεν προνοείται 13ος μισθός. Συγκεκριμένα
για το Χειμερινό Εξάμηνο ο Ειδικός Επιστήμονας θα εργοδοτηθεί για 15 εβδομάδες. Από τις ακαθάριστες
απολαβές θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του κράτους.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρέπει ωστόσο να κατέχουν
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελληνική γλώσσα.
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.
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στην διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
• Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
• Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων διεύθυνσης επικοινωνίας, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αριθμού τηλεφώνου), στο οποίο να περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή εμπειρία.
•

Αντίγραφα πτυχίων και διπλωμάτων.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν 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).
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Σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία της Σχολής, τηλέφωνο 22894352 ή στο email:
med@ucy.ac.cy.
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