
Προσόντα ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(1) Για όλες τις βαθµίδες του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού απαιτείται 

διδακτορικό δίπλωµα από αναγνωρισµένο Πανεπιστήµιο. 

  

(2) Απαιτούνται επίσης: 

  

 (α) Για τη θέση Λέκτορα, παροχή ένδειξης για ικανότητα 

πανεπιστηµιακής διδασκαλίας και έρευνας.  

   

 (β)   Για τη θέση Επίκουρου Καθηγητή, τα προσόντα που απαιτούνται για 

το Λέκτορα, και  

   

  (i) τρία (3) τουλάχιστο χρόνια αυτοδύναµης πανεπιστηµιακής 

διδασκαλίας ή ερευνητικής εργασίας, µετά την απόκτηση 

διδακτορικού τίτλου, σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ή ερευνητικό κέντρο.  

    

  (ii) πρωτότυπες δηµοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστηµονικά 

περιοδικά ή άλλες δηµοσιεύσεις αναγνωρισµένης αξίας, που 

υπόσχονται σηµαντική συµβολή στην επιστήµη. 

    

 (γ) Για τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή, τα προσόντα που 

απαιτούνται για τον Επίκουρο Καθηγητή, και   

   

  (i) Επτά (7) τουλάχιστο χρόνια συνολικής πανεπιστηµιακής ή 

ισοδύναµης εργασίας µετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, 

από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα (4) να είναι χρόνια 

πανεπιστηµιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης διδακτικού 

προσωπικού αναγνωρισµένου εκπαιδευτικού ιδρύµατος 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

    



  (ii) δηµοσίευση εργασιών, όπως άρθρων σε διεθνή επιστηµονικά 

περιοδικά εγνωσµένου κύρους ή µονογραφιών ή βιβλίων 

αναγνωρισµένων εκδοτικών οίκων, που τεκµηριώνουν 

αξιόλογο αυτοδύναµο ερευνητικό έργο. 

    

  (iii) ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης έρευνας, που 

περιλαµβάνει εποπτεία µεταπτυχιακών φοιτητών, καθοδήγηση 

ή σηµαντική συµβολή σε ερευνητικά προγράµµατα ή 

εξασφάλιση χρηµατοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων. 

    

  (iv) ενδείξεις διεθνούς αναγνώρισης της συµβολής του υποψηφίου 

σε συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο, όπως ερευνητικές 

αναφορές, προσκλήσεις για επιστηµονικές οµιλίες, ανάθεση 

αξιολόγησης άρθρων, ερευνητικών προτάσεων ή διδακτορικών 

διατριβών, συµµετοχή σε επιτροπές έκδοσης επιστηµονικών 

περιοδικών ή συµµετοχή σε οργάνωση συνεδρίων, και 

    

  (v) συµβολή στη προώθηση του διδακτικού και διοικητικού έργου 

του Πανεπιστηµίου. 

    

 (δ) Για τη θέση Καθηγητή, τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση 

Αναπληρωτή Καθηγητή, και  

    

  (i) Έντεκα (11) τουλάχιστο χρόνια  συνολικής πανεπιστηµιακής ή 

ισοδύναµης εργασίας µετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, 

από τα οποία τουλάχιστο τα τέσσερα (4) να είναι χρόνια 

πανεπιστηµιακής εργασίας, ή κατοχή θέσης διδακτικού 

προσωπικού σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό ίδρυµα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

    

  (ii) διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο.  



  (iii) σηµαντική συµβολή στο διδακτικό και διοικητικό έργο του 

πανεπιστηµίου, και 

    

  (iv) επίβλεψη και επιτυχής ολοκλήρωση ερευνητικών 

προγραµµάτων ή διδακτορικών διατριβών. 

    

(3) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από τεκµηριωµένη εισήγηση είναι 

δυνατόν οι όροι προϋπηρεσίας σε αναγνωρισµένα ιδρύµατα τριτοβάθµιας 

ανώτατης εκπαίδευσης ή σε ερευνητικά κέντρα να µην απαιτηθούν.  

  

(4) Η εκλογή ή ανέλιξη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού υπόκειται στην 

έγκριση του Συµβουλίου, το οποίο έχει το δικαίωµα αναποµπής απόφασης 

σχετικά µε την εκλογή και ανέλιξη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

και σε περίπτωση επανάληψης της απόφασης που αναπέµφθηκε, αυτή 

καθίσταται οριστική. 

 

Νοείται ότι πέραν των πιο πάνω ισχύει και η τροποποίηση του άρθρου 32 του Νόµου 

περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων που προβλέπει:   

Τροποποίηση Άρθρου 32 του Νόµου 197 (1) 2007 

 
(2) (α) Η αναφερόµενη στο εδάφιο (1) του άρθρου αυτού προϋπόθεση κατοχής 

διδακτορικού τίτλου για κατάληψη θέσης διδακτικού ερευνητικού προσωπικού 

δεν ισχύει προκειµένου περί γνωστικών αντικειµένων εξαιρετικής και 

αδιαµφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή δε 

συνηθίζεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

   



 (β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, <εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 

ιδιαιτερότητας γνωστικά αντικείµενα> µπορούν να θεωρηθούν οι τέχνες, καλές, 

εικαστικές και εφαρµοσµένες, η αρχιτεκτονική, η µουσική και ο χορός. Στις 

περιπτώσεις αυτές τα προσόντα που µπορούν να υποκαθιστούν το 

διδακτορικό τίτλο για την εκλογή ή προαγωγή σε θέσεις διδακτικού 

ερευνητικού προσωπικού είναι: 

    

  i. καταληκτικός τίτλος Master ανάλογα µε την περίπτωση, 

    

  ii. πορτοφόλιο στο οποίο να περιέχονται έργα που έχουν τύχει 

διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων, 

 

  iii. επαγγελµατικά επιτεύγµατα που περιλαµβάνουν έργα που έχουν 

τύχει διακεκριµένης αναγνώρισης ή/και διακρίσεων, 

   

  iv. ακαδηµαϊκή δραστηριότητα και δηµοσιεύσεις 

   

  Νοείται ότι για τη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή απαιτείται, επιπρόσθετα µε τα 

πιο πάνω και ακαδηµαϊκή εµπειρία τουλάχιστον επτά ετών και για τη θέση 

του Καθηγητή, επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω και ακαδηµαϊκή εµπειρία 

τουλάχιστον έντεκα ετών. 

 


