ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΈΡΕΥΝΑΣ)
Τίτλος:
Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων:
Μια (1)
Κατηγορία:
Σύμβαση για 2 έτη (ενδεικτικά Μάρτιος – Φεβρουάριος 2022-2024) με δυνατότητα ανανέωσης
Τόπος Εργασίας:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την
πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) με μερική απασχόληση (33 ώρες/μήνα), για τις ανάγκες της
«Εναρκτήριας Χρηματοδότησης: πρόβλεψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ανύψωσης της θαλάσσιας
στάθμης στην ακτογραμμή της Κύπρου».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Προπτυχιακός τίτλος σπουδών είτε σε θετικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, είτε σε μηχανική.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε παράκτια επιστήμη ή παράκτια μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο.
3. Άρτια γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο σε γραπτό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας και συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες, γραφείου, εργαστηρίου και πεδίου,
παράκτιας μηχανικής και επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής.
2. Συμμετοχή, συμβολή και υποστήριξη σε ανάλογες διδακτικές δραστηριότητες του τμήματος.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι ενδεικτικά για τη χρονική περίοδο Μάρτιος – Φεβρουάριος 2022-2024 Οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα €579,63 . Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου
στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
1.
2.
3.
4.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
Ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να
ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Δημήτριο Σταγωνά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση stagonas.dimitris@ucy.ac.cy μέχρι τις 28/12/2021σε μορφή PDF/WORD
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Δημήτριο Σταγωνά (τηλ: 22893522
και email: stagonas.dimitris@ucy.ac.cy).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πιο πάνω θέση θα πληρωθεί νοουμένου ότι θα εγκριθεί και καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από τον Χρηματοδότη.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για
συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Κανονισμού.

