ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Διδασκαλίας

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Με σύμβαση απασχόλησης για τις ακόλουθες περιόδους:
α)
Χειμερινό Εξάμηνο (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019) ή/και
β)
Εαρινό Εξάμηνο (Ιανουάριος 2020 – Απρίλιος 2020) ή/και
γ)
Θερινό Εξάμηνο (Ιούνιος 2020 – Ιούλιος 2020)

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για πλήρωση
αριθμού θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 ή/και το
Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 ή/και Θερινό Εξάμηνο 2019-2020. Η πλήρωση των θέσεων υπόκειται στην
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Τα Προγράμματα Σπουδών βρίσκονται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://www.ucy.ac.cy/mas/el/academicprogramms/undergraduate
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
• Διδασκαλία προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού μαθήματος υπό την εποπτεία μέλους του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.
• Υποστήριξη φοιτητών για διεκπεραίωση εργασιών. Ετοιμασία, επίβλεψη και βαθμολόγηση
εξετάσεων και εργασιών.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Διδακτορικός Τίτλος (PhD) αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο των
Μαθηματικών ή της Στατιστικής.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Συνάφεια σπουδών με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων ανάλογα με τις διδακτικές
ανάγκες του Τμήματος.
• Ακαδημαϊκή αριστεία (βιβλία, δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά).
• Διδακτική εμπειρία.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ, από το οποίο θα αφαιρούνται εισφορές
εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους. Σημειώνεται ότι κάθε μάθημα διδάσκεται 3-4
ώρες εβδομαδιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα.
2. Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου να αναγράφεται για ποιο ή ποια εξάμηνα
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).
Σε περίπτωση που εργοδοτείστε ή/και έχετε εργοδοτηθεί στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
(οποιοδήποτε Τμήμα) θα πρέπει να υποβάλετε βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του
Πανεπιστημίου Κύπρου όπου θα αναφέρεται η συνολική διάρκεια εργοδότησης σας μέχρι σήμερα.
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 υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 26 Μαΐου 2019. 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.

