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ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Με σύμβαση μερικής απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους: 

 α) Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2023 – Δεκέμβριος 2023) ή/και 
 β) Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος 2024 – Απρίλιος 2024) ή/και 
 γ) Θερινό Εξάμηνο (Ιούνιος 2024 – Ιούλιος 2024)  

 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Πανεπιστήμιο Κύπρου,  Λευκωσία. 

 

Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 
αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2023-2024 ή/και το 
Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024 ή/και Θερινό Εξάμηνο 2023-2024. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. 

 

Τα Προγράμματα Σπουδών βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:  

 

https://www.ucy.ac.cy/mas/?lang=el# 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:  

• Διδασκαλία προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.  

• Υποστήριξη φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών.  Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση 
εξετάσεων και εργασιών. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

• Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο των 
Μαθηματικών ή της Στατιστικής. 

• Πολύ καλή γνώση της  ελληνικής γλώσσας.  

 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

• Συνάφεια σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων ανάλογα με τις διδακτικές 
ανάγκες του Τμήματος. 

• Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά).  
• Διδακτική εμπειρία. 
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ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 68 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρούνται εισφορές 
εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους.  Σημειώνεται ότι κάθε μάθημα διδάσκεται 3-4 
ώρες εβδομαδιαίως. Οι ακαθάριστες απολαβές υπολογίζονται ως εξής: ωριαία αμοιβή Χ ώρες 
διδασκαλίας ανά εβδομάδα Χ διάρκεια Εξαμήνου. 

 
 
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 πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 
 

1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα. 
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου να αναγράφεται για ποιο ή ποια εξάμηνα 

ο υποψήφιος ενδιαφέρεται. 
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών. 
 

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). 
 
Σε περίπτωση που εργοδοτείστε ή/και έχετε εργοδοτηθεί στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(οποιοδήποτε Τμήμα) θα πρέπει να υποβάλετε βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Πανεπιστημίου Κύπρου όπου θα αναφέρεται η συνολική διάρκεια εργοδότησής σας μέχρι σήμερα. 

 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 8 Ιανουαρίου 2023.  Οι 
αιτήσεις  υποβάλλονται μόνο στο ηλεκτρονικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Μαθηματικών και Στατιστικής (Θέσεις Εργασίας):  
 

http://www.ucy.ac.cy/mas/el/vacancies  
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του 
Τμήματος.  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22892600. 
 
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα 
απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον τουλάχιστον τριμελούς 
Επιτροπής. 
 
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα 
της αίτησής τους. 
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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.   
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) προωθεί την ενσωμάτωση, την πολυμορφία, την ισότητα και 
την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, ώστε να υπάρχει ένα δίκαιο, ασφαλές και 
ευχάριστο περιβάλλον για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπου οι φοιτητές/φοιτήτριες 
και το προσωπικό, μέσα και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι 
υποστηρίζονται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. Για αυτό 
και επιδιώκει τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύνουν και σέβονται τη 
διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και στην 
ευρύτερη κοινωνία. Παράλληλα, το ΠΚ υιοθέτησε συγκεκριμένες πολιτικές για την προώθηση 
των ίσων ευκαιριών και του σεβασμού και κατανόησης της διαφορετικότητας και δεσμεύεται 
για προώθηση και διατήρηση εργασιακού, εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος, το 
οποίο είναι ελεύθερο από όλες τις μορφές διάκρισης, είτε άμεσης είτε έμμεσης. 


