ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ
Το Τμήμα Νομικής δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού στη βαθμίδα του
Λέκτορα, για το χειμερινό εξάμηνο 2017-2018 (01/09/2017 – 31/12/2017). Η πλήρωση της θέσης θα είναι για
κάλυψη αναγκών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διδασκαλία των μαθημάτων:
1. ΝΟΜ 457 Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/International Human Rights Law
2. ΝΟΜ 458 Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών/Law of International Organizations
3. Άλλο μάθημα στο ευρύτερο πεδίο του Διεθνούς Δικαίου, είτε από τα προσφερόμενα στο υφιστάμενο
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νομικής είτε κάποιο που θα προτείνει ο υποψήφιος και θα εγκρίνει
το Τμήμα Νομικής.
Η γλώσσα διδασκαλίας για τα μαθήματα 1 και 2 είναι τα Αγγλικά ενώ για το προτεινόμενο μάθημα 3 είτε τα
Αγγλικά είτε τα Ελληνικά.
Αναμένεται επίσης ότι ο Επισκέπτης Λέκτορας θα συνδράμει ουσιαστικά στην προετοιμασία των ομάδων
φοιτητών του Τμήματος Νομικής που θα συμμετάσχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς (The Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition και Model United Nations).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου στο Διεθνές Δίκαιο από αναγνωρισμένο
Πανεπιστήμιο. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία (ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα) στα υπό προκήρυξη
αντικείμενα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί απασχολούνται σε πλήρη βάση, που συνεπάγεται την κάλυψη 9 διδακτικών ωρών
την εβδομάδα (δηλαδή 3 μαθήματα ανά εξάμηνο). Το κάθε µάθηµα διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα (δυο φορές
την εβδομάδα από 1½ ώρα κάθε φορά, π.χ. ∆ευτέρα-Πέµπτη ή Τρίτη-Παρασκευή).
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές για τον Επισκέπτη Ακαδημαϊκό (Λέκτορα) είναι €2,688.78. Οι απολαβές
αυτές είναι 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 υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. Σημειώνεται, ωστόσο, 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 παρακαλούνται να υποβάλουν:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (περιλαµβανοµένων διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθµού τηλεφώνου και λίστας
δημοσιεύσεων).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας δύο καθηγητών Πανεπιστημίου για συστάσεις.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την
Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το Τμήμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
http://ucy.ac.cy/law/el/
Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν µέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 με e-mail στον Πρόεδρο του
Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη (ariscons@ucy.ac.cy) Οι υποψήφιοι θα
ενημερωθούν για το αποτέλεσμα μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017.
Για πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Χρύσω Καρακώστα, στο τηλ. 22892920.

