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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ   ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-18 

  

Το   Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει μια θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

για το εαρινό εξάμηνο σπουδών 2017 -18  για το μάθημα «Οικονομικά της Υγείας» του   Προγράμματος  

Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας», το οποίο προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.   

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και λεπτομερές βιογραφικό 

σημείωμα μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση:   

distance.administration@nup.ac.cy 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018     

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να αποταθείτε στα Τηλ.: + 357 26 843 430 &  357 26 843 404  

   

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των οικονομικών της υγείας μέσα από 

την ανάδειξη της συμβολής τους στη λήψη αποφάσεων. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η 

κατανόηση των εργαλείων της οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης στον τομέα της υγειονομικής 

περίθαλψης και η  εφαρμογή τους σε πεδία που άπτονται της διοίκησης, της χρηματοοικονομικής 

διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας υγείας (Health Technology 

Assessment) Θα αναλυθούν και σχολιαστούν μελέτες ως προς τον σκοπό, τη μεθοδολογία της έρευνας, τη 

χρήση ειδικών εφαρμοσμένων τεχνικών και εργαλείων και ως προς τα αποτελέσματά τους αναφορικά με 

τη συμβολή τους στη λήψη αποφάσεων και  τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας.  

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ    

 Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών στα οικονομικά της 

υγείας,  από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εμπειρία στην ανοικτή και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.   

  

Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες 

της Κυπριακής Δημοκρατίας.  

  

Το άτομο που θα επιλεγεί θα εργαστεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 

τέλος Ιουνίου με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών 

αναγκών.  

  

Οι υποψήφιοι  αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:  

1. Συνάφεια τίτλου σπουδών προς το μάθημα.   

2. Γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο και ειδική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση   
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3. Διαθεσιμότητα του υποψηφίου, όπως αυτή θα προκύπτει βάσει ενυπόγραφης δήλωσης καθηκόντων, 

και ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας   

4. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο κατά την τελευταία πενταετία   

  

  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ    

 Τα καθήκοντα των μελών Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τα ακόλουθα (χωρίς να περιορίζονται σε αυτά):  

  

1. Μελέτη και αφομοίωση του διδακτικού υλικού   

2. Αξιολόγηση των γραπτών εργασιών των φοιτητών   

3. Τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική / προσωπική επικοινωνία με τους φοιτητές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους /εξάμηνου  

4. Προετοιμασία και συμμετοχή σε Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (ΟΣΣ)  

5. Συμμετοχή στην εκπόνηση θεμάτων γραπτών εργασιών  

6. Συμμετοχή στην εκπόνηση θεμάτων τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων, επιτήρηση και διόρθωση 

των εξετάσεων  

7. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και ιδίως οδηγού μελέτης     

 8.       Τα τελικά καθήκοντα   αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση.  

  

 ΑΠΟΔΟΧΕΣ     

 Η αμοιβή καθορίζεται στη σύμβαση ,αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.             

  

   


