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JOB POSTING  

______________________________________________________________________ 

Title of Position: Lecturer / Assistant Professor / Associate Professor/ Professor of Real 

Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real Estate 

Finance, Econometrics 

 

Neapolis University Pafos 

2 Danais Avenue, 

Paphos 8042 

 

 

Neapolis University Pafos (NUP) is one of the leading private universities in Cyprus, with 

students from all around the world. It is a vibrant academic institution focusing on high-quality 

education and research that aims to provide top educational services to the Cypriot region and 

beyond. 

 

Job Description: 

Subject: Real Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real 

Estate Finance, Econometrics 

 

Duties: 

Teaching duties: The candidate will be interested in, and able to teach courses related to Real 

Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real Estate Finance, 

and Econometrics at the undergraduate and graduate levels (MSc and/or PhD) and engage in 

supervision of graduate students. Experience in collaboration with industry, curriculum 

development and program delivery in these areas as well as student mentorship, are considered 

strong assets. 

Research duties: The ideal candidate will have a strong background, knowledge, and evidence 

of research and teaching in Real Estate and / or related fields. The candidate should demonstrate 

the potential to: 

1. Conduct high-quality research in Real Estate and/or related fields. 

2. Publish in top-tier academic journals and top conferences; and 

3. Teach courses at the undergraduate and graduate levels. 

Administrative duties: The candidate will be an active member of the Department of Real 

Estate. Administrative duties will be agreed upon with the Head of the Department and the Dean 

of the School.  
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Requirements and Qualifications: 

Education: The candidate should have completed or expected to complete a PhD in Real Estate 

or related disciplines. 

Language: The ability to teach in English and/or Greek is a requirement for this position. The 

ability to teach and the ability to participate in teaching, scholarly and service activities in both 

languages are considered assets.  

Work experience: 

1. A high-potential research program as demonstrated by articles published in high-quality 

and high-impact peer-reviewed journals in the area of Real Estate or related disciplines. 

2. Evidence of teaching competency at the undergraduate and graduate levels as 

demonstrated by past teaching records and evaluations. 

 

Salary and benefits: The salary will be analogous to any prior record, publications and 

experience. A generous budget for conference attendance, research support and access to 

scientific databases is available. 

 

How To Apply:  

Please submit your application, stating “Lecturer / Assistant Professor / Associate Professor/ 

Professor in Real Estate” in the subject line with a copy of your CV to hrd@nup.ac.cy   

Please note that all applications will be treated with the strictest confidentiality.   

 

CLOSING DATE: 30/11/2022 

 

 

 

Keywords: Real Estate Economics, Real Estate Investment, Urban & Regional Economics, Real 

Estate Finance, Econometrics 
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ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΘΈΣΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 

______________________________________________________________________ 

 

Τίτλος Θέσης: Λέκτορας / Επίκουρος / Αναπληρωτής / Καθηγητής Οικονομικών 

Ακινήτων, Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικών & Περιφερειακών Οικονομικών, 

Χρηματοοικονομικών Ακινήτων, Οικονομετρίας 

 

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος 

Λεωφ, Δανάης 2 

Πάφος 8042 

 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (NUP) είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια 

της Κύπρου, με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Είναι ένα ζωντανό ακαδημαϊκό ίδρυμα που 

επικεντρώνεται στην υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και έρευνα και στοχεύει στην παροχή 

κορυφαίων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην περιοχή της Κύπρου και όχι μόνο. 

 

Περιγραφή Εργασίας: 

 

Αντικείμενο: Οικονομικά Ακινήτων, Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικά & 

Περιφερειακά Οικονομικά, Χρηματοδότηση Ακινήτων, Οικονομετρία 

 

Καθήκοντα: 

α) Διδακτικές δραστηριότητες: Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει μαθήματα 

σχετικά με τα Οικονομικά Ακινήτων, Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικά & 

Περιφερειακά Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά Ακινήτων, Οικονομετρία σε προπτυχιακό και 

μεταπτυχιακό επίπεδο και να επιβλέπει διπλωματικές μεταπτυχιακών φοιτητών. Η 

επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία, οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά, η δυνατότητα 

ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, καθώς και η δυνατότητα καθοδήγησης φοιτητών, θα 

θεωρηθούν ως συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

β) Ερευνητικές δραστηριότητες: Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρό υπόβαθρο, γνώσεις και 

έντονη ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της ακίνητης περιουσίας ή/και σε συναφείς 

τομείς. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός: 

1. Να διεξάγει έρευνα υψηλής ποιότητας στον τομέα των ακινήτων ή/και σε συναφείς 

τομείς. 

2. Να δημοσιεύει σε κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά και κορυφαία συνέδρια- και 
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3. Να διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. 

 

γ) Διοικητικά καθήκοντα: Ο υποψήφιος θα είναι ενεργό μέλος του Τμήματος Ανάπτυξης και 

Εκτίμησης Ακινήτων. Τα διοικητικά καθήκοντα θα συμφωνηθούν με τον επικεφαλής του 

Τμήματος και τον κοσμήτορα της Σχολής.  

 

Απαιτήσεις και Προσόντα: 

 

Εκπαίδευση: Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει ή να αναμένεται να ολοκληρώσει 

διδακτορικό δίπλωμα στον τομέα των ακινήτων ή σε συναφείς κλάδους. 

Γλώσσα: Η ικανότητα διδασκαλίας στην αγγλική ή/και την ελληνική γλώσσα αποτελεί 

προϋπόθεση για τη θέση αυτή. Η ικανότητα διδασκαλίας και η ικανότητα συμμετοχής σε 

διδακτικές, επιστημονικές και υπηρεσιακές δραστηριότητες και στις δύο επίσημες γλώσσες 

θεωρούνται προσόντα.  

Επαγγελματική εμπειρία: 

1. Ερευνητική δραστηριότητα, όπως αποδεικνύεται από άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε 

περιοδικά υψηλού impact factor  στον τομέα της ακίνητης περιουσίας ή σε συναφείς κλάδους. 

2. Ικανότητα Διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως αποδεικνύεται από 

προηγούμενο διδακτικό ιστορικό και αξιολογήσεις. 

 

Μισθός και παροχές: Ο μισθός θα είναι ανάλογος με την προϋπηρεσία, τις δημοσιεύσεις και τη 

θέση. Διατίθεται γενναιόδωρος προϋπολογισμός για τη συμμετοχή σε συνέδρια, την υποστήριξη 

της έρευνας και την πρόσβαση σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων. 

 

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:  

Παρακαλούμε υποβάλετε την αίτησή σας αναφέροντας «Λέκτορας / Επίκουρος Καθηγητής / 

Αναπληρωτής Καθηγητής/ Καθηγητής Ακίνητης Περιουσίας» στη γραμμή θέματος με 

αντίγραφο του βιογραφικού σας στο hrd@nup.ac.cy 

 

Λάβετε υπόψη ότι όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/11/2022 
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Λέξεις-κλειδιά: Οικονομικών Ακινήτων, Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Αστικών & 

Περιφερειακών Οικονομικών, Χρηματοοικονομικών Ακινήτων, Οικονομετρίας 
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