
1 

 

      
 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  Γίνεται καλύτερο μαζί με τους καλύτερους 
 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989 και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992, ενώ μέσα από 
αυτή τη σύντομη αλλά δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέκτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα 
βρίσκεται στα 64 καλύτερα νέα Πανεπιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα 351-400 καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου (Times New Higher Education Rankings). 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει να γίνεται καλύτερο κάθε χρόνο.  Γι΄ αυτό και θέλει να έχει μαζί 
του τους καλύτερους. 
 
Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη και η 
πρόσληψη ακαδημαϊκών μελών υψηλού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστικά στο σχεδιασμό και 
προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.  
Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη 
της έρευνας στην οποία το νέο ακαδημαϊκό προσωπικό αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό 
ρόλο.  
 
 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
 
Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του 
Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα «Πειραματική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων». 
 
Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.  
 
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures. 
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, 
αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής 
ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 
 
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική.  Για την πιο πάνω θέση θεωρείται 
απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας. 
 
Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα 
είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την 
Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.  Σημειώνεται ότι το κάθε Τμήμα θα θέσει τα δικά του 
κριτήρια για το επίπεδο επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας που απαιτείται. 
 
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση 
την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε: 
 
Λέκτορας   (Κλίμακα Α12-Α13)   €43.974,58 - €71.559,54 
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14)   €57.856,50 - €78.029,90 
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018. Οι 
αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν δύο (2) αντίγραφα σε έντυπη μορφή και δυο (2) σε ψηφιακή μορφή 
(USB sticks) – σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word – των ακόλουθων: 
     

I. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: το Τμήμα, η βαθμίδα, η θέση/ειδικότητα για την 
οποία ενδιαφέρονται καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν 
καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής. 

 
II. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.  

 
III. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή 

μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων (μέχρι 1500 λέξεις). 
 
IV. Κατάλογο δημοσιεύσεων. 

 
V. Ανάτυπα των τριών πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων. 

 
VI. Aντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται στο ψηφιακό 

μέσο. 
 

VII. Oι υποψήφιοι θα πρέπει να ζητήσουν από τρεις τουλάχιστον καθηγητές Πανεπιστημίου να 
αποστείλουν εμπιστευτικές συστατικές, σε μορφή PDF, από την ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση απευθείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στη διεύθυνση references@ucy.ac.cy. Τα 
ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την 
αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.  Οι 
συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2018. 

 
Ολόκληρο το υλικό της αίτησης πρέπει να υποβάλλεται στην αγγλική γλώσσα.  
 
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, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν 
υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου. 
 
Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης δεν είναι αποδεκτές. 
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν δια χειρός στην: 
 

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πανεπιστημιούπολη 
Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» 
Τ.Θ. 20537 
1678 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ.: 22894158/4155 

 
το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2:00μ.μ. ή να σταλούν ταχυδρομικά σε 
φάκελο ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι την 5η 
Νοεμβρίου 2018.  Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικά θα θεωρούνται εμπρόθεσμες 
νοούμενου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού το αργότερο μέχρι την 12η 
Νοεμβρίου 2018, με αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.  
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Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 13/08/2018 μέχρι και 17/08/2018 οι Διοικητικές 
Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών.   Κατά 
συνέπεια η Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού δεν θα μπορεί να παραλαμβάνει αιτήσεις κατα την 
προαναφερόμενη χρονική περίοδο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία 
Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22 89 4158/4155)  ή στο Τμήμα Φυσικής (00357 22 89 2820/2826).  
 
3 Αυγούστου 2018 


