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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:
1.

ΘΕΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(ΘΕΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ)
Οι γραπτές εξετάσεις για το Ειδικό Θέμα, θα έχουν ως επίκεντρο τα καθήκοντα της θέσης,
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι υποψήφιοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να
ανατρέξουν και στις εξής πηγές:










Ιστοσελίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy)
Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος και Τροποποιητικοί και
άλλες Νομοθεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου
(https://www.cut.ac.cy/university/legislation/ )
Ο Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
Νόμος και Τροποποιητικοί
Ιστοσελίδες Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ )
Eκδόσεις Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/publications/ )
Μαλικιώση, Μ.Λ. (2017). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Εκδόσεις Πεδίο. Κεφάλαια 2,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Σταλίκας, Α. (2011). Θεραπευτικές Παρεμβάσεις. Εκδόσεις Τόπος.
Nelson-Jones, R. (2009). Βασικές Δεξιότητες Συμβουλευτικής: Ένα Εγχειρίδιο για
Βοηθούς. Επιμέλεια Μ. Μαλικιώση. Εκδόσεις Πεδίο.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν μια καλή γενική πληροφόρηση ως προς την οργάνωση
και λειτουργία του Πανεπιστημίου και των Διοικητικών Υπηρεσιών, την οποία μπορούν
να αντλήσουν από τα πιο πάνω.
Δύναται οι ερωτήσεις του Ειδικού Θέματος να βασίζονται στην κριτική σκέψη και την
ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν προκλήσεις και προβλήματα και να εισηγούνται
λύσεις για ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα της θέσης.
2.

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
Η γραπτή εξέταση (ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ) θα περιλαμβάνει συνδυασμό ερωτήσεων, ως προς
θέματα που άπτονται των εργασιών, καθηκόντων και ευθυνών της θέσης Λειτουργού
Πανεπιστημίου (Νομικά Θέματα), που αποσκοπούν:
(α) στην αξιολόγηση του επιπέδου ειδικών νομικών γνώσεων των υποψηφίων,
(β) στη διαπίστωση ικανότητας άσκησης αυτόνομης νομικής κρίσης,
(γ) στη εξακρίβωση ύπαρξης ισχυρών δυνατότητων πρακτικής εφαρμογής των παραπάνω
γνώσεων.
Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι υποψήφιοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να
ανατρέξουν στην ακόλουθη εξεταστέα ύλη:


Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν.
158(I)/1999) (όπως τροποποιήθηκε) και σχετική νομολογία
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Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΤΕΠΑΚ (Ο περί Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος του 2003 (Ν.198(Ι)/2003) (όπως τροποποιήθηκε) και
σχετική νομολογία-Κανονισμοί περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου ΚύπρουΚανόνες περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου-Εγκυκλίους περί
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου) και σχετική νομολογία



Γενικές γνώσεις περί του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και του
Δικαίου της ΕΕ

Διάρκεια εξέτασης: 90 λεπτά
Μορφή Ερωτήσεων: ερωτήσεις κρίσης, πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις, ερωτήσεις
διαπίστωσης γνώσεων, πολλαπλής επιλογής

3.

ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ)
Οι γραπτές εξετάσεις για το Ειδικό Θέμα, θα έχουν ως επίκεντρο τα καθήκοντα της θέσης,
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι υποψήφιοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να
ανατρέξουν και στις εξής πηγές:







Ιστοσελίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy)
Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος και Τροποποιητικοί και
άλλες Νομοθεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου
(https://www.cut.ac.cy/university/legislation/ )
Ο Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
Νόμος και Τροποποιητικοί
Ιστοσελίδες Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ )
Eκδόσεις Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/publications/ )

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν μια καλή γενική πληροφόρηση ως προς την οργάνωση
και λειτουργία του Πανεπιστημίου και των Διοικητικών Υπηρεσιών, την οποία μπορούν
να αντλήσουν από τα πιο πάνω.
Δύναται οι ερωτήσεις του Ειδικού Θέματος να βασίζονται στην κριτική σκέψη και την
ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν προκλήσεις και προβλήματα και να εισηγούνται
λύσεις για ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα της θέσης.
4. ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)
Οι γραπτές εξετάσεις για το Ειδικό Θέμα, θα έχουν ως επίκεντρο τα καθήκοντα της θέσης,
όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη.
Για την καλύτερη προετοιμασία τους, οι υποψήφιοι μπορούν, μεταξύ άλλων, να
ανατρέξουν και στις εξής πηγές:
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Ιστοσελίδα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.cut.ac.cy)
Ο Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος και Τροποποιητικοί και
άλλες Νομοθεσίες σχετικές με τη λειτουργία του Πανεπιστημίου
(https://www.cut.ac.cy/university/legislation/ )
Ο Περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών
Νόμος και Τροποποιητικοί
Ιστοσελίδες Διοικητικών Υπηρεσιών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/ )
Eκδόσεις Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
(https://www.cut.ac.cy/publications/ )

Οι υποψήφιοι αναμένεται να έχουν μια καλή γενική πληροφόρηση ως προς την οργάνωση
και λειτουργία του Πανεπιστημίου και των Διοικητικών Υπηρεσιών, την οποία μπορούν
να αντλήσουν από τα πιο πάνω.
Δύναται οι ερωτήσεις του Ειδικού Θέματος να βασίζονται στην κριτική σκέψη και την
ικανότητα των υποψηφίων να αναλύουν προκλήσεις και προβλήματα και να εισηγούνται
λύσεις για ζητήματα που αφορούν τα καθήκοντα της θέσης.

