ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ)
Δύο (2) θέσεις με ωριαία απασχόληση
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την απασχόληση (σε ωριαία βάση)
Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών των μαθημάτων Κλινικής Εκπαίδευσης:


Ιατροδικαστική : 2 (Φάση ΙΙΙ)

Ο ακριβής αριθμός των ωρών απασχόλησης ανά Ειδικό Επιστήμονα θα καθορίζεται με βάση τις
διδακτικές ανάγκες του προγράμματος Κλινικής Εκπαίδευσης της Ιατρικής Σχολής και την εμπλοκή των
ιδίων των μελών του προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Κύριο έργο των Ειδικών Επιστημόνων που θα επιλεγούν θα είναι η διδασκαλία φοιτητών της Ιατρικής
Σχολής στο πλαίσιο εποπτευόμενης κλινικής άσκησης και εστιασμένων διδακτικών περιοδειών (Teaching
Rounds) υπό την καθοδήγηση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού.
Επιπλέον, βάση των κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ως εκ
τούτου, αποτελεί ευθύνη των Ειδικών Επιστημόνων η καταχώρηση παρουσιών των φοιτητών της
Ιατρικής Σχολής, στο ηλεκτρονικό σύστημα παρουσιών.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών στην Ιατρική
2. Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο
4. Μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο θα αποτελεί
πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για κάθε τρεις (3) ώρες εποπτείας φοιτητών κατά τη διάρκεια του συνήθους χρόνου εργασίας του
Νοσοκομειακού Ιατρού, θα καταβάλλεται αποζημίωση για μία (1) ώρα απασχόλησης Ειδικού
Επιστήμονα. Ο χρόνος της μίας (1) ώρας υπολογίζεται με βάση την απαιτούμενη προετοιμασία του
Νοσοκομειακού Ιατρού εκτός ωρών εργασίας.
Για κάθε ώρα εστιασμένης διδακτικής περιοδείας (Teaching Round) εντός του Νοσηλευτηρίου σε χρόνο
εκτός ωρών εργασίας του εμπλεκόμενου Νοσοκομειακού Ιατρού, θα καταβάλλεται αποζημίωση για μία
(1) ώρα απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα.
Το ωριαίο τέλος αμοιβής για Ειδικούς Επιστήμονες ανέρχεται στα €60 και μεταβάλλεται με βάση τους
κανόνες αποζημίωσης Ειδικών Επιστημόνων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ωριαίο τέλος θα
χρησιμοποιείται για σκοπούς υπολογισμού της συνολικής αποζημίωσης.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να
κατέχουν σε πολύ καλό βαθμό την ελληνική γλώσσα.
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Με βάση τις πρόνοιες των συμφωνιών, οι θέσεις θα πληρωθούν οπό ιατρούς που εργάζονται στα
αντίστοιχα νοσηλευτήρια, κέντρα υγείας και στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΑ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:
 Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να διευκρινίζεται το γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν
να διδάξουν).
 Πλήρως συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο που αναφέρεται στον ηλεκτρονικό
σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment.
 Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων διεύθυνσης επικοινωνίας, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και αριθμού τηλεφώνου), στο οποίο να αποτυπώνονται τα ακαδημαϊκά και
επαγγελματικά προσόντα καθώς και η εργασιακή εμπειρία.
 Αντίγραφα πτυχίων και διπλωμάτων.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από
Ιδιωτικές Σχολές/ Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά
Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Στη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων θα ζητηθεί και θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η άποψη του
οικείου Διευθυντή Κλινικής (όπου εφαρμόζεται).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στον ακόλουθο Σύνδεσμο
https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2020.
Για περισσότερες
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22895282, 22894352 ή στο
email: medschad@ucy.ac.cy.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Οι θέσεις ανακοινώνονται στους Ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, του Μακάρειου
Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας, του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και του Ογκολογικού
Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου καθώς και τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγειάς με βάση τις ανάγκες της
Ιατρικής Σχολής.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται η ειδικότητα και η Φάση του προγράμματος, στην οποία θα διδάξει ο
Ειδικός Επιστήμονας.
Αίτηση για υποψηφιότητα μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε ιατρός των πιο πάνω Νοσηλευτηρίων,
στην ειδικότητα που προκηρύσσεται, μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του Τμήματός του.
Οι αιτήσεις για κάθε θέση Ειδικού Επιστήμονα αξιολογούνται από 3-μελή Επιτροπή.
Η αξιολόγηση θα διεξαχθεί σε δύο κύκλους:
Κύκλος 1: Με τη βοήθεια του ως άνω ερωτηματολογίου γίνεται η πρώτη κατάταξη των υποψηφίων.
Κύκλος 2: Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να προσκαλέσει τους υποψήφιους σε προσωπική
συνέντευξη ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότεροι αναλόγως του γνωστικού πεδίου και της
ειδικότητας που κρίνεται αναγκαία.
Με τη συνέντευξη αξιολογούνται οι ακόλουθες δεξιότητες.
 Δεξιότητες Επικοινωνίας
 Ευθυκρισία
 Διδακτική ενημερότητα
 Επαγγελματική ευαισθησία
 Δεοντολογική ενημερότητα
 Συνεργασία
Η επιλογή γίνεται με τη συναίνεση όλων των μελών της Επιτροπής.
Σε κάθε Ειδικό Επιστήμονα, που επιλέγεται, προσφέρεται απασχόληση διάρκειας ενός έτους, με
δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα έτος μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Ιατρικής Σχολής.
Στο τέλος του έτους, η απόδοση του Ειδικού Επιστήμονα θα αξιολογείται από το Συμβούλιο της
Ιατρικής Σχολής, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τις αξιολογήσεις των φοιτητών. Μετά από 2 έτη
συνεχόμενης εργασίας ως Ειδικού Επιστήμονα, η συνεργασία δύναται να συνεχιστεί μετά από
εκδήλωση ενδιαφέροντος σε προκήρυξη.
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