Επισκέπτες Καθηγητές για τα Μαθήματα (α) «Συμβουλευτική στο Σχολικό
Πλαίσιο» (β) «Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της Συμπεριφοράς» (γ)
«Σχολικό περιβάλλον και ταυτότητες φύλου» και (δ) «Θεωρίες μάθησης»
του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
Το Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, ανακοινώνει θέσεις επισκεπτών
διδασκόντων για τέσσερα μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (α)
«Συμβουλευτική στο Σχολικό Πλαίσιο» (β) «Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της
Συμπεριφοράς» (γ) «Σχολικό περιβάλλον και ταυτότητες φύλου» και (δ) «Θεωρίες
μάθησης».
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου δέχεται αιτήσεις για
διδακτικές θέσεις ενός εξαμήνου, μη μόνιμες από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως τις
30 Ιανουαρίου 2022. Τα προσόντα των επιλεγμένων υποψηφίων θα καθορίσουν
την ακαδημαϊκή βαθμίδα (Επισκέπτης Καθηγητής/Λέκτορας, κλπ). Οι θέσεις θα
επικεντρωθούν στα θέματα των οδηγών σπουδών των πιο πάνω τεσσάρων
μαθημάτων. Τα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν (α) διδασκαλία διαδικτυακών
μαθημάτων στους προαναφερθέντες τομείς για συνολικά 12 διαδικτυακές ώρες
καθ 'όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (β) Έγκαιρη (εντός μιας εβδομάδας) ατομική
ανατροφοδότηση στους σπουδαστές για τις εργασίες τους (γ) Έγκαιρη (εντός μιας
εβδομάδας) συλλογική ανατροφοδότηση στους σπουδαστές για δραστηριότητες (δ)
Τουλάχιστον 2 σταθερές ώρες γραφείου την εβδομάδα για επικοινωνία με τους
σπουδαστές
Απαιτούμενα προσόντα: Απαιτείται άριστη γνώση της Ελληνικής και διδακτορικό
σε σχετικό τομέα. Τρέχουσα εφαρμοσμένη εμπειρία σε σχολικά πλαίσια θεωρείται
επιπλέον προσόν.
Επιθυμητά προσόντα: Οι ισχυρές διαπροσωπικές και διδακτικές δεξιότητες θα
αποτελέσουν πλεονέκτημα.
Πρόσθετες πληροφορίες: Η βαθμίδα του επιλεγμένου υποψηφίου θα εξαρτηθεί
από τα προσόντα του υποψηφίου. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου προσφέρει
ανταγωνιστικούς μισθούς και παροχές. Οι γυναίκες και οι μειονοτικές ομάδες
ενθαρρύνονται έντονα να υποβάλουν αίτηση.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τον
τρόπο υποβολής αίτησης, διατίθενται στη διεύθυνση www.nup.ac.cy/vacancies ή
επικοινωνώντας με την κ. Κορίνα Σιάρτου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού,
στην οποία οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
(hrd@nup.ac.cy). Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν συνοδευτική επιστολή και
Βιογραφικό.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Οι θέσεις είναι ανοιχτές για αιτήσεις έως τις 25
Σεπτεμβρίου 2021

