ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μιας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού (στις βαθμίδες
Επίκουρου ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή ή/και Καθηγητή) για το Εαρινό Εξάμηνο 2018-2019
(14/1/19- 19/4/19), με σκοπό τη διδασκαλία μαθημάτων κατά προτίμηση σε μια από τις πιο
κάτω περιοχές:








Εκπαιδευτική Έρευνα
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
Εκπαιδευτική Διοίκηση
Εκπαιδευτική Πολιτική
Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Νηπιαγωγικά
Εικαστική Αγωγή

Σημειώνεται ότι μόνο μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλου πανεπιστημίου μπορούν να
προσληφθούν στις βαθμίδες Επισκέπτη Επίκουρου Καθηγητή, Επισκέπτη Αναπληρωτή
Καθηγητή, και Επισκέπτη Καθηγητή. Νοείται ότι ο/η υποψήφιος/α ο/η οποίος/α θα επιλεγεί για
εργοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρέπει να έχει εξασφαλίσει σχετική άδεια (Σαββατική
άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών) από το Πανεπιστήμιο από το οποίο προέρχεται.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:




Ο Επισκέπτης Ακαδημαϊκός θα διδάξει 3 μαθήματα κατά την διάρκεια του Εαρινού
Εξαμήνου 2018-2019 (Το κάθε µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα για 14
εβδομάδες. Επιπλέον το μάθημα μπορεί να έχει και φροντιστήριο μια (1) φορά την
εβδομάδα.)
Ο Επισκέπτης Ακαδημαϊκός αναμένεται επίσης να αναπτύξει ερευνητικές συνεργασίες
στους τομείς της ειδικότητας του με μέλη του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:




Απαιτείται Διδακτορικός Τίτλος σε συναφείς τομείς με το γνωστικό αντικείμενο των
Επιστημών της Αγωγής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις
θεωρείται απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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 εξ υπακούει αποδοχή

της πιο πάνω πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην
επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζονται ως εξής:
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Αναπληρωτής Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Καθηγητής)

€ 3091.35
€ 3258.70
€ 3625.26

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.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό Σημείωμα,
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σημειώνοντας την βαθμίδα και τους
τομείς για τους οποίους ενδιαφέρονται),
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών,
4. Μέχρι και τρεις αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις,
Ο/H υποψήφιος/α 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).
Τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του
Τμήματος κ. Κώστα Αναστασία,
μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου 2019 στην διεύθυνση
costa.anastasia@ucy.ac.cy σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ή word), (Τηλ. επικοινωνίας: +357
22892942/41).
Για περισσότερες πληροφορίες για την θέση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον
πρόεδρο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής καθηγητή Λεωνίδα Κυριακίδη (+357 22
892947).
Περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να βρουν στην
ιστοσελίδα του τμήματος: http://ucy.ac.cy/edu/el/

