ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας [2 (δύο) θέσεις]
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για ένα εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου Κύπρου.
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται Αιτήσεις για Εκδήλωση
Ενδιαφέροντος για θέσεις Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας (ΕΕΔ) για το Χειμερινό Εξάμηνο
2020-2021, με σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών προσωρινής
φύσεως, για διδασκαλία των μαθημάτων:
Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021
ΑΡΗ 400.1 Αρχιτεκτονική Σύνθεση VII

Σημειώνεται ότι η απασχόληση είναι μερική και αφορά 15 διδακτικές εβδομάδες κατά το Χειμερινό
Εξάμηνο 2020-2021, υπό την προϋπόθεση έγκρισης των κονδυλίων και θέσεων από τα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου καθώς και τη συμπλήρωση των ακροατηρίων του τμήματος.
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Για τη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων απαιτείται από τους υποψήφιους τουλάχιστον η κατοχή
Μάστερ, ή κατοχή 5ετούς Διπλώματος στην Αρχιτεκτονική. Για τη διδασκαλία μεταπτυχιακών
μαθημάτων απαιτείται Διδακτορικό στην Αρχιτεκτονική ή σε συναφές πεδίο. Ως πολύ σημαντικό
προσόν θεωρείται επίσης η διδακτική εμπειρία, ειδικά του ίδιου αντικειμένου, καθώς και το ερευνητικό
έργο των υποψηφίων.
Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά είναι
απαραίτητο να παρευρίσκονται στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου δεδομένου ότι η
διδασκαλία είναι διαρκής (2 φορές τη εβδομάδα) και ΔΕΝ μπορούν να γίνονται αλλαγές στο ωρολόγιο
πρόγραμμα.
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 για να δηλώνεται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού (ΥΑΔ) του Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 (μικτά) για άτομα που κατέχουν Master χωρίς
Διδακτορικό Τίτλο και €60 (μικτά) για άτομα που κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας,
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment πρέπει να υποβληθούν τα εξής:
1. Το «ηλεκτρονικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (που εμφανίζεται στην πιο πάνω ιστοσελίδα
μετά την δημιουργία λογαριασμού και την είσοδο των υποψηφίων στο σύστημα) με πληροφορίες για
τα προσόντα καθώς και τα μαθήματα στα οποία ενδιαφέρεται να διδάξει ο/η αιτητής/τρια.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν 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 αιτήσεις με όλο το απαραίτητο συνοδευτικό υλικό δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το μέγεθος των
20ΜB.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23/07/2020, 14.00 μ.μ. Ενημέρωσης θα
τυγχάνουν ΜΟΝΟ οι υποψήφιοι που θα επιλέγονται, ανάλογα με τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες του
Τμήματος. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν επιλέγονται, θα καταχωρούνται στο αρχείο του Τμήματος και
θα θεωρούνται ενεργές για την αμέσως επόμενη Ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται να
υποβάλουν αίτηση ξανά κατά τη 2η συνεχόμενη δημοσίευση, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να
αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη Γραμματεία της Οντότητας, εντός της προθεσμίας υποβολής
ενδιαφέροντος, με το οποίο να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον τους για διδασκαλία, δηλώνοντας
ξεκάθαρα για ποιο/α μάθημα/τα να ληφθεί υπόψη η ενεργή αίτησή τους. Τυχόν επιπρόσθετες
πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα http://www.ucy.ac.cy/arch/el/open-positions. Για
περαιτέρω πληροφορίες αποταθείτε με email στο architecture@ucy.ac.cy με ΘΕΜΑ “Θέσεις Ειδικών
Επιστημόνων-Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021”.

