ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Τίτλος:

Ειδικός Επιστήµονας Διδασκαλίας

Αρ. Θέσεων:

(1) Μια

Κατηγορία:

Συµβόλαιο µερικής απασχόλησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 20202021

Τόπος Εργασίας:

Πανεπιστήµιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τµήµα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση θέσης Ειδικού
Επιστήμονα Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-2021.
Ο/Η υποψήφιος/α καλείται να καλύψει ανάγκες διδασκαλίας που προέκυψαν λόγω
κωλύματος του διδάσκοντος για τις εναπομείνασες 4 + 5 εβδομάδες (σε περίπτωση
συνέχισης του κωλύματος έως το τέλος του χειμερινού εξαμήνου) στο ακόλουθο μάθημα.
FES 768 The Critique of Justice in European Culture
Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
∆ιδασκαλία: Το µάθηµα διδάσκεται τρεις ώρες την εβδομάδα (μία φορά την εβδομάδα,
κάθε Δευτέρα).
Σημειώνεται ότι, λόγω της πανδημίας του Covid-19, το μάθημα διεξάγεται εξ αποστάσεως.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
∆ιδακτορικός τίτλος σε πεδίο συναφές µε το µάθηµα.
Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.
ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή των Ειδικών Επιστηµόνων είναι €60 (μεικτά) ανά ώρα διδασκαλίας για άτοµα µε
∆ιδακτορικό τίτλο. Η πληρωµή γίνεται ως εξής: αµοιβή ανά ώρα διδασκαλίας Χ 3 ώρες
διδασκαλίας εβδομαδιαίως Χ 4 (ή 9) εβδομάδες. Από το συνολικό ποσό των €720 ή €1620

(€60 x 3 ώρες διδασκαλίας x 4 (ή 9) εβδομάδες) θα αφαιρούνται οι εισφορές του
εργοδοτουμένου στα διάφορα ταμεία του Κράτους.
Oι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκεκριμένη θέση
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (με διεύθυνση επικοινωνίας και αριθµό τηλεφώνου)
3. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
4. Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις αν υπάρχουν
5. ∆ύο συστατικές επιστολές.
Στους υποψήφιους ενδέχεται να ζητηθεί προφορική συνέντευξη.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει φωτοαντίγραφα των τίτλων
σπουδών του πιστοποιημένα 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 το άτομο που θα επιλεγεί απασχολείται στο Δημόσιο ή σε ευρύτερο
Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να εξασφαλίσει σχετική άδεια από το αρμόδιο
Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Δευτέρα 19/10/2020 και τοπική
ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλ. + 357 22 89 43 89.
Ελλιπείς αιτήσεις ή αιτήσεις που θα αποσταλούν μετά την λήξη της προθεσμίας δεν θα
ληφθούν υπόψη.
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