ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μέχρι δύο (2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για έξι εως δωδεκα (6-12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου (MESARCH Lab - http://mesarch.ucy.ac.cy/) δέχεται
αιτήσεις για την πλήρωση μέχρι δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο εξωτερικά
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεισφέρει στη μελέτη της αρχιτεκτονικής ιστορίας του
τουρισμού στην Κύπρο και τις συνάψεις της αρχιτεκτονικής αυτής με ευρύτερες διαδικασίες
εκμοντερνισμού, δημιουργίας εθνικής ταυτότητας, οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικών
μετασχηματισμών και άλλων χωρο-κοινωνικών διεργασιών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και
ιδιαίτερα της περιόδου 1960-1974.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας περιλαμβάνουν:








Διεξαγωγή αυτόνομης έρευνας σε ιστορικά αρχεία, βιβλιοθήκες, και βάσεις δεδομένων.
Επί τόπου καταγραφή και μελέτη υλοποιημένων έργων
Κριτική ανάλυση επιλεγμένων κτιρίων / τοπίων με βάση το ευρύτερο ιστοριοθεωρητικό υπόβαθρο
Διαχείριση ερευνητικού έργου
Συγγραφή εκθέσεων για την καταγραφή της ερευνητικής προόδου
Συγγραφή επιστημονικών άρθρων και ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση
Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια



Συνεργασία με ερευνητές/τριες του Mesarch Labτου Τμήματος Αρχιτεκτονικής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:




Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου ή να βρίσκονται σε προχωρημένο
στάδιο της διδακτορικής τους έρευνας στην Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ή συναφείς
κατευθύνσεις.
Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση της Ελληνικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως
πλεονέκτημα.
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε συναφές πεδίο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο
προσόν

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με συμβόλαιο για έξι ως δώδεκα (6-12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης .
Οι μηνιαίες απολαβές (πλήρης απασχόληση) θα ανέρχονται στα 1200 – 2000 Ευρώ (αναλόγως προσόντων
και εμπειρίας). Οι απολαβές για μερική απασχόληση θα κυμαίνονται στα 600-1000 Ευρώ. Από το ποσό αυτό
θα αποκόπτονται οι εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του κράτους. Το
συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ο μισθού.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
2. Αντιπροσωπευτικά δείγματα εργασιών (portfolio) με έμφαση σε ερευνητικές εργασίες και μελέτες
σε θέματα συναφή με το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα.
3. Κείμενο (1000 λέξεις περίπου) στο οποίο θα γίνεται σαφής αναφορά: α) στην ερευνητική εμπειρία
του/της υποψηφίου/ας σε θέματα/προγράμματα παρεμφερή με το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα
(να αναφερθούν τα σχετικά προσόντα και τα καθήκοντα) β) στους λόγους για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α ενδιαφέρεται να εμπλακεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γ) στο πώς η ενασχόληση
του/της υποψήφιου/ας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζεται με άλλες παράλληλες
υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις, δ) η ημερομηνία κατά την οποία μπορεί να ξεκινήσει η ανάληψη
καθηκόντων
4. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
5. Ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας (mail, τηλέφωνο) δύο ατόμων από ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα που δυνατόν να ζητηθούν συστάσεις
Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα
τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από
Ιδιωτικές Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του
εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά και σε ένα ενιαίο αρχείο PDF τα απαιτούμενα
στοιχεία στην Παναγιώτα Πύλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση pyla@ucy.ac.cy, με την ένδειξη “Θέση Ειδικού Επιστήμονα, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής” και με κοινοποίηση στην γραμματεία του τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση
pambori.christina@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 24:00.
Θα ενημερωθούν μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι, οι οποίοι και θα πρέπει να αναλάβουν καθήκοντα. H
εργοδότηση αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Δρ. Παναγιώτα
Πύλα (pyla@ucy.ac.cy)

