ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για
πλήρωση θέσεων Επισκέπτη Ακαδημαϊκού σε βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στα
γνωστικά αντικείμενα Μαθηματικών και Στατιστικής, με δυνατότητα ανανέωσης για:
•
•
•
•

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 ή/και
Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 ή/και
Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023 ή/και
Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023

Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στην διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί που προσκαλούνται σύμφωνα με τους Κανόνες 6(α)-6(δ)
απασχολούνται επί πλήρους βάσεως, που συνεπάγεται την κατά μέσο όρο κάλυψη 6 έως 9
διδακτικών
ωρών
την
εβδομάδα.
Οι
κανόνες
είναι
στην
ιστοσελίδα
http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/5.2.htm.
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και
διδακτική εμπειρία.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται
απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα.
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου να αναγράφεται το εξάμηνο για το
οποίο 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).
Σημειώνεται ότι οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο επί μονίμου βάσεως
κατά την περίοδο εργοδότησής τους και παρακαλούνται να βεβαιωθούν ότι αυτό θα είναι δυνατό
πριν την υποβολή της αίτησής τους. Η υποβολή της αίτησης σημαίνει αποδοχή της πιο πάνω
πρόνοιας και επιβεβαίωση της αποδοχής θα πρέπει να εμπεριέχεται στην επιστολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
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Ο υποψήφιος ο οποίος θα επιλεγεί για εργοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, εργάζεται
αποκλειστικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σε περίπτωση που εργάζεται οπουδήποτε αλλού θα
πρέπει να λάβει εκ των προτέρων άδεια άνευ απολαβών. Διευκρινίζεται ότι εάν ο υποψήφιος
εργάζεται σε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης ή Ερευνητικό Κέντρο θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει
σχετική άδεια (Σαββατική άδεια ή άδεια άνευ αποδοχών) από το Πανεπιστήμιο/Κέντρο από το
οποίο εργάζεται.
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζονται ως εξής:
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Επίκουρος Καθηγητής)
Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας)

€3.122,10
€2.723,17

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 αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2021.
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.
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