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Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου
Μία (1)
9 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για
την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Υποστήριξης Έργου) με μερική απασχόληση
(20 ώρες/εβδομαδιαίως), για απασχόληση στη γραμμή βοήθειας (helpline) για διδάσκοντες με
πιθανή ημερομηνία έναρξης 01/12/2021 και λήξης 31/08/2022 (σύνολο εννέα μήνες).
Το άτομο θα ανταποκρίνεται κυρίως σε ηλεκτρονικά μηνύματα από διδάσκοντες/διδάσκουσες σε
θέματα υποστήριξης τους διδακτικού τους έργου. Όταν χρειάζεται, το άτομο θα επικοινωνεί και με
άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την καλύτερη καθοδήγηση των διδασκόντων.
Επιπρόσθετα από τη διαχείριση της γραμμής βοήθειας, το άτομο θα συμμετέχει επίσης και στις
εκπαιδευτικές
και
άλλες
δραστηριότητες
που
προσφέρονται
προς
τους/τις
διδάσκοντες/διδάσκουσες από το Κέντρο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πανεπιστημιακό
δίπλωμα/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό/Μεταδιδακτορικό
σε
γνωστικό
αντικείμενο που σχετίζεται με την ανάπτυξη και υλοποίηση μαθημάτων, εκπαιδευτικό
σχεδιασμό και εκπαιδευτική τεχνολογία.
• Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία (τουλάχιστον 3 χρόνια) στη διδασκαλία σε
πανεπιστημιακό επίπεδο.
• Απαραίτητη η άριστη γνώση για την ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και
μάθηση.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Προσωπικά χαρακτηριστικά: εχεμύθεια, εμπιστευτικότητα, διοικητική ικανότητα,
πρωτοβουλία, επικοινωνιακές δεξιότητες, εγκάρσιες δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης
προβλημάτων, διαχείριση έργων.
• Προηγούμενη σχετική εμπειρία στη διαχείριση γραμμής βοήθειας (helpline) θα θεωρηθεί
πλεονέκτημα.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο/Η Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Διδασκαλίας και
Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.) και θα εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα υπό τη γενική εποπτεία της
Διευθύντριας του Κέντρου:
• Διαχείριση της γραμμής βοήθειας (helpline) και απόλυτη ευθύνη για την ανταπόκριση στα
αιτήματα των διδασκόντων. Αναμένεται ότι η ανταπόκριση θα γίνεται εντός 48 ωρών.
• Ανταπόκριση σε ερωτήσεις των διδασκόντων του ΠΚ που αφορούν σε θέματα διδασκαλίας
και μάθησης, θέματα τεχνολογίας και ό,τι άλλο θέμα αντιμετωπίζουν στην άσκηση των
καθηκόντων τους.
• Συνεργασία με άλλες διοικητικές υπηρεσίες του ΠΚ.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο εννέα μηνών. Οι μηνιαίες ακαθάριστες
απολαβές θα ανέρχονται στα €1733,33. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές
εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται
καταβολή 13ου μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του
αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
4. Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους
οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην Καθ. Χαρούλα
Αγγελή Βαλανίδη, Διευθύντρια ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση kedima@ucy.ac.cy μέχρι τις
30/11/2021 σε μορφή PDF/WORD.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ. (τηλ:
22894546 και email: kedima@ucy.ac.cy).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα
προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της
αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού.

