Αναφορικά για τις τέσσερις (4) θέσεις Λειτουργού
Πανεπιστημίου στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις
1. Περιλαμβάνεται το πτυχίο ή το μεταπτυχιακό μου στους τίτλους
σπουδών που ζητάτε?
Ισχύουν ΜΟΝΟ οι τίτλοι σπουδών που αναφέρονται στην προκήρυξη
και είναι οι ακόλουθοι:
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο
κάτω αντικείμενα ή συνδυασμό των αντικειμένων αυτών:
Ψυχολογία, Επιστήμες της Αγωγής, Εκπαιδευτική Διοίκηση,
Κοινωνιολογία, Κοινωνικές Επιστήμες, Επικοινωνία ΜΜΕ, Οικονομικά,
Διοίκηση
Επιχειρήσεων,
Χρηματοοικονομικά,
Λογιστική
(συμπεριλαμβανομένου του μέλους των Αναγνωρισμένων Σωμάτων
Επαγγελματιών Λογιστών ή μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.)).
Θα πρέπει να ανατρέξετε μέσω του Πανεπιστημίου σας, εάν ο τίτλος
που κατέχετε εμπίπτει στην κατηγορία που ρωτάτε.
2. Απαιτούνται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας?
Στην προκήρυξη δεν απαιτείται εργασιακή εμπειρία και ως εκ τούτου δεν
χρειάζεται να επισυνάψετε βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
3. Ποιο θα είναι το είδος των εξετάσεων και πότε θα διεξαχθούν οι
εξετάσεις?
Ακόμα δεν έχει ορισθεί η ημερομηνία των εξετάσεων και το είδος των
εξετάσεων. Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη:
Η διαδικασία πρόσληψης θα καθοριστεί σε κατοπινό στάδιο πριν την
λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων δηλαδή την 16η
Μαρτίου 2021.
Θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.
4. Τι θα πρέπει να επισυνάψω μαζί με την αίτηση μου?
Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη:
Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να επισυναφθούν τα ακόλουθα:
1. Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή)
2. Αντίγραφα Πιστοποιητικών Σπουδών και εξετάσεων
(σε ηλεκτρονική μορφή)
3. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γεννήσεως (σε ηλεκτρονική μορφή)

5. Αξιολόγηση προσόντων και καταλληλότητας υποψηφίου.
Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη:
Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της καταλληλότητας των προσόντων
των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι θεωρούν ότι κατέχουν τα προσόντα
του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία διεξάγεται η εξέταση.
6. Που μπορώ να απευθυνθώ αν αντιμετωπίζω τεχνικό θέμα με την
υποβολή της αίτησής μου?
Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική
helpdesk@ouc.ac.cy για να σας βοηθήσουν.

διεύθυνση

7. Ημερομηνία τερματισμού απασχόλησης παρούσας εργασίας;
Στην ημερομηνία τερματισμού της παρούσας απασχόλησης θα αναγράψετε
σημερινή ημερομηνία.
8. Ημερομηνία ολοκλήρωσης τίτλου σπουδών, ο οποίος δεν έχει
ολοκληρωθεί ακόμη ποια θα είναι?
Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί ο τίτλος σπουδών, ο οποίος βρίσκεται στα
απαιτούμενα προσόντα, δεν θα μπορείτε να παρακαθήσετε στις εξετάσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και
κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα που αναφέρονται στην
προκήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία τη λήξη των αιτήσεων δηλ. μέχρι τις
16 Μαρτίου 2021.
9. Ικανότητα

χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και ιδιαίτερα
προγραμμάτων όπως το Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etc.)

Μπορείτε να επισυνάψετε στην αίτηση σας οποιοδήποτε πιστοποιητικό,
όπως για παράδειγμα από ΚΕΒΕ ή ECDL, που να αποδεικνύει την
ικανότητα χρήσης Η.Υ.
10. Ποιοι θα πρέπει να καταβάλουν το εξεταστικό τέλος?
Το εξεταστικό τέλος θα πρέπει να καταβληθεί από όλους όσοι θεωρούν ότι
κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης για την οποία
διεξάγεται η εξέταση και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία της
εξέτασης.

