Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου:
Προκήρυξη μίας (1) θέσης Λέκτορα ή
Επίκουρου Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο
Καινή Διαθήκη

10 Δεκεµβρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.),
βάσει του σχεδιασµού ανάπτυξής της και βάσει σχετικών αποφάσεων του Συµβουλίου της, της 14ης
Ιουλίου 2020, προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση µιας (1) κενής θέσης στη βαθµίδα
του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείµενο «Καινή Διαθήκη».
Κλάδος (Πρόγραµµα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη/240ECTS, Πτυχίο)
Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείµενο: Καινή Διαθήκη.
Τίτλος/Θέση: Λέκτορας ή Επίκουρος Καθηγητής.
Κατηγορία: Σύµβαση Εργασίας Ακαδηµαϊκού Προσωπικού (πλήρης απασχόληση)
Καθήκοντα: Διδασκαλία – Έρευνα – Διοίκηση
Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.
Ελάχιστα προσόντα:
(α) Λέκτορας.
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωµα
αναγνωρισµένου Πανεπιστηµίου και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.
(β) Επίκουρος Καθηγητής,
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση του Επίκουρου Καθηγητή είναι τα ίδια µε
εκείνα που απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα και, επιπλέον, απαιτούνται τουλάχιστον τρία
χρόνια αυτόνοµης πανεπιστηµιακής διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, µετά την απονοµή
του διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισµένο πανεπιστήµιο ή ερευνητικό κέντρο. Επιπλέον,
απαιτούνται πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
καθιερωµένης φήµης, ή άλλες δηµοσιεύσεις, αναγνωρισµένης αξίας, που προοιωνίζουν
σηµαντική συµβολή στην επιστήµη.
Επιθυµητά Πρόσθετα Προσόντα
Εµπειρία διεκδίκησης και υλοποίησης ανταγωνιστικών επιχορηγούµενων ερευνητικών
προγραµµάτων. Ενδείξεις για ενεργό ρόλο στην προώθηση της έρευνας στη Θ.Σ.Ε.Κ. και τη
διεκδίκηση εξωτερικής χρηµατοδότησης, µέσω της συµµετοχής σε διεθνή δίκτυα έρευνας.
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συµπεριλαµβανοµένου και του 13ου µισθού) που
αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση, µε βάση την ισχύουσα τιµαριθµική προσαρµογή ανέρχονται σε:
Λέκτορας

(Κλίµακα Α9-Α10, συνδυασµένες κλίµακες)

€33,365.80 - €51,997.79

Επίκουρος Καθηγητής (Κλίµακα Α10-Α11, συνδυασµένες κλίµακες) €37,612.64 - €58,844.76
Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται εισφορές στα διάφορα ταµεία του Κράτους.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δηµοκρατίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ. info@theo.ac.cy µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενενήντα
(90) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης αυτής (στην ιστοσελίδα της Σχολής,
σε ηλεκτρονικά µέσα ή/και στον ηµερήσιο τύπο), µαζί µε όλα τα αναγκαία για την κρίση
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δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο µέχρι την
Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2021. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή, οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει,
επιπρόσθετα, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και σε έντυπη & ψηφιακή µορφή (USB stick ή CD). Αυτό
µπορεί να γίνει διά χειρός στην:
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναµικού,
Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,
Οδός Ισοκράτους 7,
1017 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,
τηλ.: 22443065,
το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 ή να αποστείλουν τις αιτήσεις τους
ταχυδροµικά σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδροµική σφραγίδα ηµεροµηνίας, το
αργότερο, 10 Μαρτίου 2021. Αιτήσεις που θ' αποσταλούν ταχυδροµικά θα θεωρούνται εµπρόθεσµες
νοούµενου ότι θα φέρουν ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου το αργότερο µέχρι την Τετάρτη 10 Μαρτίου
2021, µε αποκλειστική ευθύνη για τούτο του/της αιτητή/τριας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις σε έντυπη και σε ψηφιακή µορφή πρέπει να υποβάλλονται στην Ελληνική και να
περιλαµβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη µορφή και ένα (1) σε ψηφιακή µορφή (USB stick ή CD)
- σε µορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακόλουθων:
1. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: Κλάδος (Πρόγραµµα Σπουδών), η Βαθµίδα, η
Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείµενο για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ηµεροµηνία
κατά την οποία µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
2. Πλήρες Βιογραφικό Σηµείωµα.
3. Κατάλογο δηµοσιεύσεων κατά κατηγορίες. Για κάθε δηµοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα
τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαµβανοµένων όλων των συγγραφέων µε τη σειρά που
εµφανίζονται στη δηµοσίευση, και των σελίδων.
4. Σύντοµη ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου, της τρέχουσας
ερευνητικής ενασχόλησής του, καθώς και των µελλοντικών του/της στόχων (µέχρι 1500
λέξεις/τέσσερεις σελίδες).
5. Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίµηση δηµοσιευµένες.
6. Τα ονόµατα και τις διευθύνσεις δύο καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει
την αποστολή συστατικών επιστολών.
• Οι εµπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα), σε
µορφή pdf, να αποσταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των καθηγητών απευθείας
στη Θ.Σ.Ε.Κ., στη διεύθυνση info@theo.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 προθεσµία υποβολής των αιτήσεων (Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021)].

7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαµβάνονται και στη
ψηφιακή µορφή (USB stick ή CD).
8. Ως επιπρόσθετα προσόντα οι υποψήφιοι δύνανται, προαιρετικά, να υποβάλουν
• Έκθεση του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης
της διδασκαλίας του/της.
• Κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του/της υποψηφίου ανά
δηµοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.
• Επαρκή τεκµηρίωση τυχόν αναφορών του/της υποψηφίου σε: σηµαντικές επιστηµονικές
ή άλλες διακρίσεις, ερευνητικά ή άλλα προγράµµατα ή δραστηριότητες µε εσωτερική ή
εξωτερική χρηµατοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηµατοδότησης, κατάλογος
συνεργατών), άρθρα, βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δηµοσίευση, εκδόσεις.
• Επαρκή τεκµηρίωση διοικητικών δεξιοτήτων.
9. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να υποβάλει τη διδακτορική
του/της διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.
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Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σηµείωµα (2), και η ανασκόπηση/περίληψη του
ερευνητικού έργου (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.
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 που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν είναι αποδεκτές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία
Ανθρώπινου Δυναµικού (00357 22443065) ή στη Γραµµατεία της Σχολής (00357 22443062),
e-mail: info@theo.ac.cy.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:
Αρχές γενικού κανονισµού για την προστασία δεδοµένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»)
1. Βάσει του γενικού κανονισµού για την προστασία δεδοµένων («GDPR»/«ΓΚΠΔ»), που
τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018, επιβάλλεται η εµπιστευτική διαχείριση των
αρχείων που θα υποβληθούν και η καταστροφή τους µετά από το πέρας της
επεξεργασίας τους.
2. Με βάση την αρχή του περιορισµού της αποθήκευσης (Άρθρο 5(1)(ε)) όταν εκπληρωθεί
ο σκοπός µιας επεξεργασίας, η κατηγορία των δεδοµένων που αφορούν στη
συγκεκριµένη επεξεργασία πρέπει να διαγράφεται. Συγκεκριµένα το Άρθρο 5(1)(ε)
αναφέρει:
ε) διατηρούνται υπό µορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειµένων των δεδοµένων
µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα· τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα µπορούν να αποθηκεύονται
για µεγαλύτερα διαστήµατα, εφόσον τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται
σε επεξεργασία µόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δηµόσιο συµφέρον, για σκοπούς
επιστηµονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύµφωνα µε το άρθρο 89
παράγραφος 1 και εφόσον εφαρµόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα που
απαιτεί ο παρών κανονισµός για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων και ελευθεριών του
υποκειµένου των δεδοµένων («περιορισµός της περιόδου αποθήκευσης»).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη Θ.Σ.Ε.Κ.:
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου ιδρύθηκε το 2015. Λειτουργεί ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Ι.Σ.Τ.Ε.), στο αναπαλαιωµένο κτηριακό της συγκρότηµα στη Λευκωσία, στο ιστορικό
κέντρο της παλιάς πόλης. Βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, σε ένα ελκυστικό
περιβάλλον, µε σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή και άρτιες εγκαταστάσεις. Προσφέρει το µόνο
αξιολογηµένο και πιστοποιηµένο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών Θεολογίας στην Κύπρο καθώς
επίσης και το αξιολογηµένο και πιστοποιηµένο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Εφαρµογές
Ψυχολογίας και Συµβουλευτικής στην Κοινότητα και προσβλέπει να καταστεί κέντρο ακαδηµαϊκής
έρευνας και διαλόγου στο πεδίο της Θεολογίας, της Ψυχολογίας και των συναφών επιστηµών.
Στο σύντοµο διάστηµα της λειτουργίας της η Σχολή κατάφερε να δηµιουργήσει τις βάσεις για µια
θετική πορεία ανάπτυξης, και στήριξε τη µέχρι τώρα λειτουργία της πάνω σε στέρεες ακαδηµαϊκές
αρχές και αξίες. Κατέχει τον Χάρτη Erasmus και συνεργάζεται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
ακαδηµαϊκούς και ερευνητές διεθνούς εµβέλειας.
Η Σχολή στοχεύει στη συνεργασία τόσο µε νέους διδάκτορες όσο και µε ακαδηµαϊκούς συνεργάτες µε
διεθνή εµβέλεια. Μέσα από ένα δυναµικό δίκτυο συνεργαζόµενου προσωπικού αναβαθµίζεται η
δυνατότητα της Σχολής να σχεδιάζει και να προσφέρει νέα προγράµµατα σπουδών – σε προπτυχιακό
και σε µεταπτυχιακό επίπεδο – και να προωθεί την ανάπτυξη της έρευνας. Αναµένεται ότι το νέο
ακαδηµαϊκό προσωπικό της Σχολής, σε συνεργασία µε τα υφιστάµενα µέλη ΔΕΠ, θα είναι σε θέση να
αναλαµβάνει διοικητικές πρωτοβουλίες και υποχρεώσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων που προνοεί
η θέση, µε σκοπό τη συνεχή διασφάλιση τής ποιότητας και την ανάπτυξη του ευρύτερου ρόλου που
καλείται να διαδραµατίσει η Σχολή.

Κωδικός Προκήρυξης:
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