ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Τίτλος Θέσης:
Αριθμός Θέσεων:

Ειδικός Επιστήμονας
μέχρι 2 για το θερινό εξάμηνο
Μέχρι 7 για το χειμερινό εξάμηνο.
Περίοδος απασχόλησης: Με συμβόλαιο για ένα εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης για
ακόμη ένα εξάμηνο.
Τόπος Εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία.
Το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις
/εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για έκτακτη απασχόληση σε τμήματα διδασκαλίας
Ελληνικής Γλώσσας για Ξενόγλωσσους. Η πλήρωση των θέσεων θα είναι για ένα
εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα εξάμηνο. Διευκρινίζεται ότι θα
προσφερθούν συμβόλαια με βάση τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν από τον αριθμό
των σπουδαστών που θα εγγραφούν για το νέο εξάμηνο (θερινό και χειμερινό 2017).
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ή και στοιχεία ιστορίας και πολιτισμού σε ξένους.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων με Διδακτορικό Τίτλο είναι €55 την ώρα (μικτά).
Η αμοιβή των Ειδικών Επιστημόνων με Μεταπτυχιακό Τίτλο είναι €36 την ώρα (μικτά).
Από αυτό το ποσό θα αποκόπτονται οι εισφορές εργοδοτουμένου.
Το πρόγραμμα δεν προνοεί για 13ο μισθό ούτε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τμημάτων Φιλοσοφικής Σχολής
2. Διδακτική εμπειρία.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Διδακτορικός τίτλος στο αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους τα παρακάτω
στοιχεία:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, όπου να υποδεικνύουν
για ποιο εξάμηνο ή εξάμηνα ενδιαφέρονται.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και
του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά
στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο smgreek@ucy.ac.cy,
επισυνάπτοντας σε μορφή PDF όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά
μέχρι τις 03/08/2017 και ώρα 08:00 π.μ. (πρωί).

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών 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 το ίδιο να εξασφαλίσει εκ των προτέρων σχετική άδεια από
το αρμόδιο Τμήμα/Υπουργείο ή ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν
λαμβάνονται υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα γίνουν
αποδεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη
Γραμματεία του Σχολείου. Τηλέφωνο: 22892028, e-mail: smgreek@ucy.ac.cy.
Σημείωση: Σημειώνεται ότι οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν κατά πάσα πιθανότητα
μεταξύ 03/08/2017 και 05/08/2017 και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τις σχετικές
λεπτομέρειες τηλεφωνικώς.

