ΤΜΗΜΑ MHXANIKΩΝ ΜΑΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
Τίτλος:

Ειδικός Επιστήµονας

Κατηγορία:

Με σύμβαση µερικής απασχόλησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 20192020

Τόπος Εργασίας:

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Επιστήμονα
(ΕΕ) για το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής καθορισμένης
διάρκειας µε σύμβαση μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών
αναγκών για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 (02/09/2019-13/12/2019):


ΜΜΚ307-Αριθμητικές Μέθοδοι

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Διδασκαλία του μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού
του Τμήματος: Τα μάθημα διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα για 15 εβδομάδες.
Πληροφορίες
για
το
μάθημα
βρίσκονται
στην
ιστοσελίδα
http://www.ucy.ac.cy/mme/documents/data/mmk/Curriculum/courses_description__greek
/%CE%9C%CE%9C%CE%9A_307.pdf
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον κλάδο Μηχανολόγου Μηχανικού ή σε συναφή κλάδο.
 Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας. (Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική).
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Συνάφεια σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων.
 Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά).
 Διδακτική εμπειρία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων είναι €40 για άτομα χωρίς Διδακτορικό Τίτλο και €60
για άτομα με Διδακτορικό Τίτλο. Οι ακαθάριστες απολαβές για το Χειμερινό Εξάμηνο
2019/2020 θα είναι: αμοιβή x 4 ώρες διδασκαλίας x 15 εβδομάδες που διαρκεί το Χειμερινό
Εξάμηνο.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας
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.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

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. Αντιπροσωπευτικές δηµοσιεύσεις.
5. ∆ύο συστατικές επιστολές.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει 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 θα πρέπει να παραδοθούν µέχρι τις 31 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση markou.maria@ucy.ac.cy. Για περισσότερες
πληροφορίες τηλεφωνείστε στο 22892248.

