ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: Ως 10 (δέκα) θέσεις.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση μερικής απασχόλησης με έναρξη το Χειμερινό εξάμηνο 2020, με
δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση
θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για έκτακτη απασχόληση σε τμήματα
διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους. Οι θέσεις προκηρύσσονται για το
Χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα ή δύο εξάμηνα, υπό
την προϋπόθεση έγκρισης των κονδυλίων και των θέσεων από τα αρμόδια όργανα του
Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός θέσεων δύναται να τροποποιηθεί με βάση τις
ανάγκες που θα δημιουργηθούν από τον αριθμό των σπουδαστών που θα εγγραφούν.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Διδασκαλία ελληνικής γλώσσας για ξενόγλωσσους. Σημειώνεται ότι ο χρόνος διδασκαλίας
κάθε μαθήματος είναι 6 (έξι) ή 12 (δώδεκα) ώρες εβδομαδιαίως επί 13 εβδομάδες το Χειμερινό
και 6 (έξι) ή 12 (δώδεκα) ώρες εβδομαδιαίως επί 13 εβδομάδες το Εαρινό εξάμηνο, καθώς και
25 ώρες εβδομαδιαίως επί 4 εβδομάδες το Θερινό εξάμηνο (οι εβδομάδες αναμένεται να
αυξηθούν σε 6, από το Θερινό εξάμηνο του 2021). Οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα διδάξουν
μαθήματα βάσει των αναγκών διδασκαλίας που θα προκύψουν.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων με διδακτορικό τίτλο σπουδών ανέρχεται στα 60 ευρώ
την ώρα (μικτά).
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων με μεταπτυχιακό τίτλο ανέρχεται στα 40 ευρώ την ώρα
(μικτά).
Δεν προβλέπεται 13ος μισθός.
Με την έναρξη της εργοδότησής του ο εργοδοτούμενος θα καταβάλει εισφορά στο Γενικό
Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τη σχετική
Νομοθεσία (Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμος του 2001, Ν. 89 (Ι)/2001). Επιπλέον,
παρέχεται επιλογή για προαιρετική ένταξη σε Σχέδιο Υγείας για παροχή ενδονοσοκομειακής
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μέσω ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας.
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Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Πτυχίο ελληνικής φιλολογίας με μεταπτυχιακή ειδίκευση (από πιστοποιημένα ιδρύματα και
προγράμματα) ή διδακτορικό στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
β) Εμπειρία διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε ίδρυμα τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
γ) Επιτυχία στη γραπτή εξέταση με βαθμό τουλάχιστον 5 (πέντε)/10. Στη γραπτή εξέταση θα
κληθούν μόνο οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα α) και β).
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις στο γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας της ελληνικής
ως ξένης σε ενήλικες.
β) Γνώση ξένων γλωσσών πέρα της αγγλικής.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι
ενδιαφερόμενοι
καλούνται
να
υποβάλουν
αίτηση
στον
σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία και
ανεβάζοντας σε μορφή pdf τα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία αναφέρονται πιο κάτω μέχρι
την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 14 μ.μ.
Απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση στα ελληνικά.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, συμπεριλαμβανομένων (ηλεκτρονικής)
διεύθυνσης επικοινωνίας και αριθμού τηλεφώνου.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Αιτήσεις και στοιχεία που υπεβλήθησαν στο παρελθόν πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. Δεν
θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης
αυτής.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (για τίτλους σπουδών από ιδιωτικές σχολές/
πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την εκδίδουσα Αρχή (για πανεπιστήμια του εξωτερικού).
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτούντες να προσκομίσουν
πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό
Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).
Σε περίπτωση που το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στον δημόσιο ή στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει, πριν από την υπογραφή της σύμβασης με το
Πανεπιστήμιο Κύπρου, σχετική άδεια από το αρμόδιο τμήμα του δημοσίου ή του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Οι αιτούντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα.
Μετά την καταχώριση της αίτησης οι υποψήφιοι θα λάβουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή
ή μη υποβολή της αίτησής τους.
Σημειώνεται ότι η γραπτή εξέταση για όσους υποψηφίους διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα
θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020, 11 π.μ.-13 μ.μ. στο
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Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη Λευκωσία, Καλλιπόλεως 75. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν
τηλεφωνικώς ή με μήνυμα για την αίθουσα διεξαγωγής της εξέτασης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν στη Γραμματεία
του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, στο τηλέφωνο (+357) 22892028 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: smgreek@ucy.ac.cy.
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