ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
KEΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Τίτλος:
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
Αρ. Θέσεων:
Μία (1)
Κατηγορία:
Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης,
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το
Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Το γνωστικό αντικείμενο που θα διδάξει ο επιτυχών υποψήφιος / η επιτυχούσα υποψήφια είναι:
«Διδασκαλία της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας»
Καθήκοντα και Ευθύνες:
Κύριο έργο του μέλους ΕΕΠ που θα διοριστεί στην παραπάνω θέση θα είναι να εκπονεί διδακτικό έργο 15 διδακτικών ωρών
την εβδομάδα εάν διδάσκει μόνο κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου, και 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα
εάν διδάσκει καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους ή το ισοδύναμο όπως καθορίζεται στην Πολιτική για τον Διδακτικό
Φόρτο. Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους (Χειμερινό Εξάμηνο, Εαρινό
Εξάμηνο, Θερινό Εξάμηνο και ενδιάμεσα διαστήματα) θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα που θα καθορίζει
το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Εξιδεικευμένες σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο ή σε συναφές αντικείμενο, της υπό προκήρυξη θέσης, πτυχίο Φιλοσοφικής
Σχολής
2. Διδακτική πείρα της υπό προκήρυξη θέσης
Επιπρόσθετα Προσόντα τα οποία θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα:
1. Μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση,
2. Συναφές συγγραφικό και ερευνητικό έργο
Απολαβές:
Η εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό είναι η Α8-Α10-Α11, ανάλογα με τα προσόντα και
τη διδακτική τους πείρα. Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία πρόσληψης θα εφαρμοστούν όλες οι ισχύουσες νομοθεσίες που
επηρεάζουν τις απολαβές του υποψηφίου.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι τις
23/11/2018 στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
4. Δείγματα συγγραφικής/ερευνητικής δράσης, εάν υπάρχουν.
5. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
6. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις 3ών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης,
για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών
Τα πιο πάνω στοιχεία 1-5 θα πρέπει να ανεβούν τα καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
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).
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση
στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.
Οι υποψήφιοί έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά
την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της
αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Γραμματεία του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας
Τηλ. 22892028 ή στο email: smgreek@ucy.ac.cy

