ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι πλήρως αναγνωρισμένο ιδιωτικό
Πανεπιστήμιο (www.nup.ac.cy) στη Κυπριακή Δημοκρατία, με έδρα την πόλη της
Πάφου.
Το Πανεπιστήμιο προκηρύσσει μία (1) θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή σε γνωστικό
πεδίο της Νομικής Επιστήμης, το οποίο σε αυτή τη φάση είναι ανοικτό για να
διευκολυνθεί η διαδικασία με τη διεύρυνση της δυνατότητας υποβολής εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Για τη βαθμίδα του Καθηγητή απαιτούνται:
(α) Δέκα τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστημιακής ή ισοδύναμης εργασίας μετά
την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, από τα οποία τουλάχιστο τέσσερα να είναι χρόνια
πανεπιστημιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή σε
αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
(β) Διεθνής αναγνώριση επιστημονικού έργου το οποίο τεκμηριώνεται με τη
δημοσίευση άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή μονογραφιών ή βιβλίων.
(γ) Επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών προγραμμάτων ή διδακτορικών
διατριβών.
(δ) Διεθνής αναγνώριση της συμβολής του υποψηφίου σε συγκεκριμένο ερευνητικό
πεδίο, όπως ερευνητικές αναφορές, προσκλήσεις για επιστημονικές ομιλίες, ανάθεση
αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών διατριβών, συμμετοχή
σε επιτροπές έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ή συμμετοχή σε οργάνωση
συνεδρίων.
(ε) Συμβολή στην προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου του Πανεπιστημίου.
Έμπρακτη και αποδεδειγμένη γνώση λειτουργίας εκπαιδευτικών συστημάτων του
εξωτερικού, ιδιαίτερα αγγλόφωνης χώρας καθώς και αντίστοιχη διοικητική εμπειρία σε
Πανεπιστήμιο, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Το Πανεπιστήμιο θα προσφέρει ένα διεθνώς ανταγωνιστικό πακέτο ετήσιων
απολαβών, βασισμένο στα προσόντα και την εμπειρία του υποψηφίου.
Από τον Καθηγητή / την Καθηγήτρια αναμένεται:
1. Ανάληψη διοικητικών καθηκόντων.
2. Διδασκαλία (περιορισμένου) αριθμού μαθημάτων που θα άπτονται του
γνωστικού αντικειμένου.
3. Η ακαδημαϊκή και επιστημονική εποπτεία του συνόλου των προγραμμάτων
που υλοποιεί το Τμήμα Νομικής.
4. Η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων με τη
συμμετοχή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και του Συνεργαζόμενου
Εκπαιδευτικού Προσωπικού το οποίο απασχολείται στα εξ αποστάσεως
προγράμματα του Τμήματος.
5. Η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη και πιστοποίηση Αγγλόφωνου
Προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
6. Η ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη και πιστοποίηση νέων Αγγλόφωνων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
7. Η ενεργός συμμετοχή στις διαδικασίες προώθησης των προγραμμάτων και
προσέλκυσης φοιτητών, ιδιαίτερα από τρίτες χώρες (εκτός Ελλάδας / Κύπρου),
σε συνεργασία πάντα με το Τμήμα Διεθνούς Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διαμονή στην επαρχία Πάφου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην Αγγλική γλώσσα και μόνον, στο
hrd@nup.ac.cy υπόψη κας Κορίνας Σιάρτου, σε ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Επιστολή στην οποία να αναφέρονται η βαθμίδα και ειδικότητα που τους
ενδιαφέρει
Βιογραφικό Σημείωμα
Ανασκόπηση του επιστημονικού / ερευνητικού έργου και μελλοντικά
σχέδια (1,500 λέξεις)
Κατάλογο δημοσιεύσεων
Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
Ένα αντίτυπο τριών αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων

Στο ίδιο μέιλ hrd@nup.ac.cy υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ερωτημάτων η
διευκρινήσεων από τους ενδιαφερόμενους.
Για τους υποψήφιους που προεπιλέγονται θα ακολουθήσει η διαδικασία συνέντευξης.
Η ημερομηνία αποστολής παραμένει ανοικτή μέχρι την 31η Οκτώβριου 2020.

