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Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας
Με συμβόλαιο για ένα εξάμηνο (Θερινό Εξάμηνο 2020/2021)
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως
Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) στα Αρχαία Ελληνικά για το Τμήμα Κλασικών
Σπουδών και Φιλοσοφίας, καθορισμένης διάρκειας, με σύμβαση μερικής
απασχόλησης ορισμένου χρόνου για διδασκαλία (Θερινό Εξάμηνο 2020/2021).
Η πλήρωση της θέσεως υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης και στη
συμπλήρωση του ακροατηρίου του μαθήματος.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διδασκαλία του μαθήματος:
ΑΕΦ 257 «Χαρίτωνος Καλλιρόη»
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Διδακτορικός Τίτλος στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας με Διδακτορικό Τίτλο είναι €63 την
ώρα (μικτά). Η πληρωμή γίνεται ως εξής: αμοιβή x 6 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα
(ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 6 ώρες διδασκαλίας) x 7 εβδομάδες που διαρκεί το
Θερινό Εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος που θα επιλεγεί απασχολείται στον Δημόσιο Τομέα
ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει ο ίδιος να εξασφαλίσει εκ των προτέρων
σχετική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας
και του αριθμού τηλεφώνου)
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Σχεδιάγραμμα μαθήματος.
Το σχεδιάγραμμα μαθήματος θα πρέπει
απαραιτήτως να περιλαμβάνει:
 Την περιγραφή και τους στόχους του μαθήματος
 Βιβλιογραφία (υποχρεωτική και προαιρετική)
 Την κατανομή των διδακτικών ενοτήτων ανά εβδομάδα (για 7 εβδομάδες)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία
και ανεβάζοντας σε μορφή PDF όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά
μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου και ώρα 12 μ.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών
από Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον
αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη
Γραμματεία του Τμήματος. Τηλέφωνο: 22893850, e‐mail: classics@ucy.ac.cy ή
charilaou.marina@ucy.ac.cy.
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα
απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Με την υποβολή της αίτησης σας, σας διαβεβαιώνουμε ότι η διαχείριση και
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια
και θα υπόκειται στις σχετικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για τα Προσωπικά
Δεδομένα 2016/679(ΕΕ).
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