ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
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Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας ΄Ερευνας
Μία (1)
έξι (6) μήνες, πλήρους απασχόλησης, διάστημα ανανεώσιμο για άλλους έξι (6)
μήνες ή μέχρι το τέλος της χρηματοδότησης ή μέχρι τη λήξη του προγράμματος
(όποιο ισχύσει πρώτο).
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μίας (1) θέσης πλήρους απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα ΄Ερευνας. Η / ο υποψήφιος -α
που θα επιλεγεί, θα εργαστεί στο ερευνητικό πρόγραμμα The Cost of Living in Colonial Cyprus, 18781960 που χρηματοδοτείται από εξωτερική χρηματοδότηση.
Σημειώνεται ότι ένας (1) ανθρωπομήνας εργασίας πλήρους απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
ισούται με 140 ώρες.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Η / Ο Ειδικός Επιστήμονας ΄Ερευνας θα εργαστεί υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή του Έργου
Αναπλ. Καθηγ. Γ. Καζαμία και συνεργαζόμενος στενά με τους συνεργάτες Καθηγητή Τμ. Οικονομικών
Σωφρόνη Κληρίδη και την συνεργάτιδα του προγράμματος Δρ. Μαρία Παναγιώτου. Θα διεξάγει
έρευνα μέσα στα πλαίσια των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος The Cost of Living in Colonial
Cyprus, 1878-1960.
Συγκεκριμένα, ο επιτυχών ή η επιτυχούσα υποψήφιος /-α αναμένεται να έχει τα ακόλουθα
καθήκοντα και ευθύνες:
 να ενημερωθεί και να εκπονήσει υπό την καθοδήγησή των παραπάνω αναφερόμενων
προσώπων βιβλιογραφική έρευνα (ενδεικτικά: Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου,
Βιβλιοθήκη Αρχιεπισκοπής, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Αντιπροσωπων κ.ά.) και να
εμπλουτίσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία του προγράμματος
 να συμβάλει στη συλλογή αρχειακού και άλλου υλικού για την υπό εξέταση περίοδο, με
έρευνα στα αρχεία (ενδεικτικά: Κρατικό Αρχείο Κύπρου, Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου,
Αρχείο Τύπου Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου κ.α.) και
άλλες πηγές πληροφοριών που θα εντοπιστούν και θα υποδειχθούν.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου στην Ιστορία και Μεταπτυχιακού Διπλώματος
(Master) στη Σύγχρονη Ιστορία, από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου B2 Upper intermediate, επιθυμητό
το C1 Effective operational proficiency or advanced).
 Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας (και της καθαρεύουσας, θα τεκμηριωθεί σε προφορική
συνέντευξη).
 Εντιμότητα και εχεμύθεια.


Η υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση του υποψηφίου / της υποψήφιας και η έφεση του / της για
έρευνα θεωρούνται βασικά προσόντα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 Γνώση της ιστορίας της Κύπρου της περιόδου 1878-1960 ή/και γνώση της οικονομικής
ιστορίας της Κύπρου 1878-1960 (τεκμηριώνονται και από το περιεχόμενο των σπουδών)
 Κατανόηση και διαχείριση οικονομικών δεδομένων (θα τεκμηριωθεί στην συνέντευξη)
 Πείρα σε άλλα ερευνητικά προγράμματα
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης πλήρους απασχόλησης είναι με εξάμηνο συμβόλαιο, ανανεώσιμο για άλλους
έξι (6) μήνες ή μέχρι το τέλος της χρηματοδότησης ή τη λήξη του προγράμματος (όποιο ισχύσει
πρώτο). Το ανώτατο όριο του μηναίου κόστους εργοδότησης καθορίζεται σε €1012. Από αυτό το
ποσό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδότη και εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του
Κράτους καθώς επίσης και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το συμβόλαιο δεν προνοεί καταβολή 13ου
μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα με περιγραφή προηγούμενης εμπειρίας καθώς και τους βαθμούς των
πτυχίων.
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία
4. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές
επιστολές.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές/
Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο isa@ucy.ac.cy
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις το αργότερο μέχρι την 14η Μαϊου 2019 στις 12 το μεσημέρι.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Αναπλ. Καθ.
Γιώργο Καζαμία, τηλ: 22-892184 ή email: g.kazamias@ucy.ac.cy

