
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

28/07/2020 

To FREDERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους που κατέχουν τα 

απαιτούμενα προσόντα για την πλήρωση των πιο κάτω ακαδημαϊκών θέσεων για το Χειμερινό 

Εξάμηνο 2020 – 2021: 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑ «ΔΙΑΣΩΣΤΗ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» 

Μια (1) θέση διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης (6 ώρες / εβδομάδα) για το μάθημα 

PAC101 Βασικά Στοιχεία Ανατομίας / Φυσιολογίας. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:  

- Πτυχίο Ιατρικής.  

- Μεταπτυχιακός Τίτλος ή Ειδικότητα σε συναφή αντικείμενο με τη θέση. 

- Προηγούμενη διδακτική εμπειρία. 

- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.  

 

Μια (1) θέση διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης (3 ώρες / εβδομάδα) για το μάθημα 

PAC104 Εισαγωγή στο Επάγγελμα του Διασώστη - Πλήρωμα Ασθενοφόρου. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:  

- Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής.  

- Μεταπτυχιακός Τίτλος ή Ειδίκευση στους τομείς: Προνοσοκομειακή Φροντίδα / Πλήρωμα 

Ασθενοφόρου, Εντατική και Επείγοντα. 

- Επαγγελματική εμπειρία σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Ασθενοφόρα.  

- Διδακτική εμπειρία – Εκπαιδευτής/τρια σε προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της επείγουσας / 

προνοσοκομειακής.  

- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.  

 

Μια (1) θέση διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης (3 ώρες / εβδομάδα) για το θεωρητικό 

μέρος του μαθήματος PAC202 Λειτουργικές Διαταραχές και Επείγουσα Φροντίδα ΙΙ. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:  

- Πτυχίο Ιατρικής και Μεταπτυχιακός Τίτλος ή Ειδίκευση σε συναφή γνωστικό αντικείμενο με τη θέση. 

- ή Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής και Μεταπτυχιακός Τίτλος / Ειδίκευση ή Διδακτορικό Τίτλο στους 

τομείς: Προνοσοκομειακή Φροντίδα / Πλήρωμα Ασθενοφόρου, Επείγοντα. 

- Επαγγελματική εμπειρία σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Ασθενοφόρα.  

- Διδακτική εμπειρία – Εκπαιδευτής/τρια σε προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της επείγουσας / 

προνοσοκομειακής.  

- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.  

 



Δύο (2) θέσεις διδακτικού προσωπικού μερικής απασχόλησης (3 ώρες / εβδομάδα) για το 

εργαστηριακό μέρος του μαθήματος PAC202 Λειτουργικές Διαταραχές και Επείγουσα Φροντίδα 

ΙΙ. 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν:  

- Πτυχίο Γενικής Νοσηλευτικής  

- Μεταπτυχιακός Τίτλος ή Ειδίκευση στους τομείς: Προνοσοκομειακή Φροντίδα / Πλήρωμα 

Ασθενοφόρου, Επείγοντα. 

- Επαγγελματική εμπειρία σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών και Ασθενοφόρα.  

- Διδακτική εμπειρία – Εκπαιδευτής/τρια σε προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της επείγουσας / 

προνοσοκομειακής.  

- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα (τύπου europass στην 

Ελληνική και Αγγλική γλώσσα) μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020 στον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hsc.di@frederick.ac.cy.  

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και τους όρους υπηρεσίας οι 

ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο τηλέφωνο: +357- 

22 394394. 

Το κολέγιο διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. 
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