ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ
Η Ιατρική Σχολή δέχεται αιτήσεις για πλήρωση αριθμού θέσεων Επισκεπτών Ακαδημαϊκών για
το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 (01/09/2020 - 31/12/2020) με δυνατότητα ανανέωσης.
Οι πιο πάνω θέσεις αφορούν στις ακόλουθες ειδικότητες και βαθμίδες:
Αριθμός
θέσεων

Ειδικότητα

Βαθμίδα

Ποσοστό
Απασχόλησης

1

Χειρουργική

Επισκέπτης Αναπληρωτής
Καθηγητής

100%

1

Παθολογία

Επισκέπτης Επίκουρος
Καθηγητής

100%

ή
2

Παθολογία

Επισκέπτης Επίκουρος
Καθηγητής

50%

Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται:
Είτε διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στην ειδικότητα για την οποία
υποβάλλεται η αίτηση, είτε πτυχίο Ιατρικής και ειδικότητας καθώς και τρία τουλάχιστον χρόνια
επαγγελματικής εμπειρίας, μετά την απόκτηση του πτυχίου Ιατρικής, σε αναγνωρισμένη
Ιατρική Σχολή ή αναγνωρισμένο Ερευνητικό Ίδρυμα (Ινστιτούτο) ή Τριτοβάθμιο Νοσηλευτικό
Ίδρυμα (Νοσοκομείο) συνδεδεμένο με Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Ο
απαιτούμενος χρόνος απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και ειδικότητας μπορούν να
συντρέχουν.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και/ή Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται
απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και αγγλικής γλώσσας.
Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
Ι

Βιογραφικό σημείωμα (στο πρότυπο που ακολουθεί).

ΙΙ

Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που να αναγράφεται η ειδικότητα και

η βαθμίδα ή οι βαθμίδες για τις οποίες ενδιαφέρονται.
ΙΙΙ

Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.

Σημειώνεται ότι οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου
βάσεως κατά την περίοδο εργοδότησης τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα
είναι δυνατό πριν την υποβολή της αίτησης τους. Η υποβολή της αίτησης εξυπακούει αποδοχή
της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος στον
ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ucy.ac.cy/recruitment, μέχρι την Παρασκευή, 21
Αυγούστου 2020.
Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί απασχολούνται σε πλήρη βάση. Για τους Κλινικούς Ακαδημαϊκούς τα
καθήκοντα της θέσης συμπεριλαμβάνουν ανάληψη κλινικού έργου στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας ή στο Νοσοσκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ σε ποσοστό 50% του χρόνου,
καθώς και, κατά μέσο όρο, κάλυψη 9 διδακτικών ωρών την εβδομάδα (δηλαδή 3 μαθήματα
ανά εξάμηνο).
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές πιθανό να αυξομειωθούν βάσει γενικών αυξομειώσεων
που δύναται να παραχωρήσει / επιβάλει το Κράτος. Επιπλέον, θα καταβάλλεται 13ος μισθός
κατ’ αναλογία της περιόδου απασχόλησης εντός του έτους.
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας)

€3.661,32
€3.291,11
€3.122,10
€2.723,17

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην γραμματεία
της Ιατρικής Σχολής (00 357 22 89 4352).
22 Ιουλίου 2020

Π Ρ Ο Τ Υ Π Ο Βιογραφικό Σημείωμα
Για Επισκέπτες Ακαδημαϊκούς στην Ιατρική Σχολή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ







Ονοματεπώνυμο:
Διεύθυνση Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
Ημερομηνία Γέννησης:
Εθνικότητα:

ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ:
Εκπαίδευση και Κατάρτιση: (Σπουδές, Επίπεδο Κατάρτισης (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό,
διδακτορικό), Τίτλος Πιστοποιητικού/ Διπλώματος, Όνομα
Ιδρύματος/Οργανισμός Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης, ημερομηνίες
από-έως)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέση/εις που κατέχετε σήμερα:
Προηγούμενη εμπειρία

(Ακαδημαϊκή ή/και Κλινική Θέση) (Τίτλος θέσης, όνομα και τοποθεσία
εργοδότη, ημερομηνίες από-έως)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Κατάλογος Δημοσιεύσεων, Αναφορών,
Παρουσιάσεων σε Συνέδρια, Ερευνητικά
Προγράμματα/Χρηματοδοτήσεις, κλπ)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Εμπειρίες σε Διοικητικές Θέσεις, όνομα οργανισμού,
αρμοδιότητες/καθήκοντα, ημερομηνίες από-έως)

ΓΝΩΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:
ΛΟΙΠΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ:

