ΤΜ ΗΜ Α ΛΟΓΙΣΤΙ ΚΗΣ Κ ΑΙ ΧΡΗΜ ΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙ ΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ Α
Τίτλος
Αρ. Θέσεων
Κατηγορία
Τόπος Εργασίας

: Ειδικός Επιστήμονας
: Μέχρι (2)
:Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι ενός έτους με δυνατότητα
ανανέωσης)
:Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών,
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται
βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μέχρι δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα με
πλήρη απασχόληση για τις ανάγκες του Εσωτερικού Ερευνητικού Προγράμματος με θέμα
Έρευνα Κεφαλαιαγορών / International Capital Markets Research και παράλληλη
φοίτηση στο διδακτορικό πρόγραμμα του Τμήματος.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η απασχόληση θα είναι για περίοδο μέχρι ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι
την αποπεράτωση των σπουδών. Το Πανεπιστήμιο θα καλύπτει το μηνιαίο ποσό των
€1,000 ευρώ, όλα τα δίδακτρα του φοιτητή/τριας και €1,000 ευρώ ετησίως για συμμετοχή
σε διεθνή συνέδρια στο εξωτερικό. Από τις μηνιαίες απολαβές θα αποκόπτονται εισφορές
εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού. Οι
υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα προσόντα για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα
του Τμήματος στα χρηματοοικονομικά και λογιστική.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα Χρηματοοικονομικά ή Λογιστική ή Οικονομικά ή
Μαθηματικά/ Στατιστική ή Computer Science ή Engineering ή σε οποιοδήποτε άλλο
συναφή κλάδο (ή να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 31 Ιουλίου, 2019).
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση και χρήση στατιστικών ή οικονομετρικών μεθόδων και
προγραμματισμού (π.χ. SAS, SPSS, STATA, EViews, R, Matlab, Python, C++) και
αντίστοιχων λογισμικών προγραμμάτων
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Υπό την εποπτεία των Καθ. Αντρέα Χαρίτου και Ειρήνης Καραμάνου ο/η επιτυχής
υποψήφιος/α αναμένεται να έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες:
• Προώθηση των δράσεων που απαιτεί το πρόγραμμα.
• Προετοιμασία των απαιτούμενων αναφορών που σχετίζονται με το πρόγραμμα.
• Κάθε άλλη σχετική εργασία που ο υπεύθυνος του προγράμματος θα αναθέτει στον/ην
Ειδικό Επιστήμονα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
i.
ii.
iii.

πλήρες βιογραφικό σημείωμα (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα)
αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
ονόματα δύο ατόμων (εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας να είναι ακαδημαϊκός)
από τα οποία δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαιτούμενα στοιχεία ηλεκτρονικώς
(batsinti@ucy.ac.cy, κα Ευγενία Τσιντή, τηλ. 22893605) στο Τμήμα Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, το αργότερο
μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου, 2019. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν επίσης
να παραδίνονται δια χειρός στη γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών (Κτίριο ΟΕΔ 0-1 – 1ος όροφος – Πανεπιστημιούπολη, τηλ.
22893605, κα Ευγενία Τσιντή).
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στoυς Καθ.
Αντρέα Χαρίτου (email: charitou@ucy.ac.cy), Καθ. Ειρήνη Καραμάνου (email:
bakara@ucy.ac.cy), ή στην Γραμματεία του Τμήματος, κα Ευγενία Τσιντή (email:
batsinti@ucy.ac.cy, τηλ. 22893605).

