Τίτλος
Αρ. Θέσεων
Κατηγορία
Τόπος Εργασίας




ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
:1
: Οκτώβριος 2019 – Σεπτέμβριος 2020
(Ετήσιο συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης)
: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση 1
θέσης πλήρους απασχόλησης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για το Εσωτερικό ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο
«An examination of alexithymia’s emotional deficits: A multi-modal approach» με ακρωνύμιο ALEXITHYMIA της
Καθηγήτριας Γεωργίας Παναγιώτου.
Το έργο εμπίπτει σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που εξετάζει το ρόλο των συναισθημάτων και της
ρύθμισης τους στην ανάπτυξη και συντήρηση της ψυχοπαθολογίας. Μελετά, μέσα από διάφορες μεθοδολογίες,
συμπεριλαμβανομένων των ψυχοφυσιολογικών μετρήσεων (Heart Rate Variability, facial EMG, ΕRPs, fNIRS)
τα θεμελιώδη συστήματα των συναισθημάτων, γνωστικής λειτουργίας και αυτορρύθμισης σε άτομα με διάφορα
συμπτώματα ψυχικών ασθενειών και παράγοντες ρίσκου.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Να συντονίζει το συγκριμένο έργο και το ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο εμπίπτει, σε συνεργασία με την
ερευνητική ομάδα

Να συνεισφέρει στην ετοιμασία εκθέσεων προόδου

Να ετοιμάζει πειραματικά πρωτόκολλα, να προγραμματίζει και εκτελεί πειράματα στο εργαστήριο, να εποπτεύει
νέους ερευνητές και να συντείνει στη στρατολόγηση των συμμετεχόντων

Να συνεισφέρει στη γενική εποπτεία του εργαστηρίου και της λειτουργίας του εξοπλισμού

Να συνεισφέρει σημαντικά στην στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, και στη συγγραφή
επιστημονικών άρθρων

Να συνεισφέρει στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

Να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού προπτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου στην Ψυχολογία, Νευροεπιστήμη,
Επιστήμη των Δεδομένων ή άλλους συναφείς κλάδους.

Να είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε ένα από τα πιο πάνω πεδία.

Να έχει άριστες δεξιότητες γραπτού και προφορικού λόγου στην Αγγλική γλώσσα (οι αιτητές θα πρέπει να
υποβάλλουν σχετικές βεβαιώσεις επάρκειας της γλώσσας και δείγματα δικής τους επιστημονικής γραφής).

Να έχει ερευνητικό ενδιαφέρον στη Νευροεπιστήμη και Ψυχολογία.

Να έχει προηγούμενη γνώση ή εμπειρία στη χρήση ψυχοφυσιολογικών ή ηλεκτροφυσιολογικών μετρήσεων σε
ανθρώπους.

Να έχει επαρκές εύρος ή βάθος εξειδικευμένων γνώσεων σε επιστημονικές και ερευνητικές μεθόδους και
τεχνικές.

Να έχουν ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:

Εμπειρία με τυπικά λογισμικά των Κοινωνικών Επιστημών και των Μαθηματικών (π.χ., SPSS, R, MATLAB) είναι
ιδιαίτερα επιθυμητή.

Γνώση και προηγούμενη εμπλοκή σε πειράματα που χρησιμοποιούν μεθόδους απεικόνισης του εγκεφάλου (π.χ.
EEG, MRI, fMRI, fNIRS, MEG), για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία σχετικών δεδομένων θα θεωρηθεί ως
πλεονέκτημα.

Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, και τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών προτάσεων για
χρηματοδότηση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Γνώση προχωρημένων στατιστικών τεχνικών θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα



Η αποδεδειγμένη εμπειρία στην πειραματική έρευνα και η ικανότητα συνεργασίας με διεθνείς ερευνητικές ομάδες
των οποίων το έργο επικεντρώνεται στη μελέτη του συναισθήματος θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο Οκτώβριου 2019 – Σεπτέμβριου 2020 με δυνατότητα
ανανέωσης. Οι απολαβές για μερική απασχόληση (140 ώρες μηνιαίως) θα ανέρχονται στα €1700,00μήνα (κόστος
εργοδότη). Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το συμβόλαιο δεν προνοεί
καταβολή 13ου μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Τα ενδιαφερόμενα άτομα καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά στον διαχειριστή προγράμματος του Κέντρου Σάββα
Ευριπίδη τα ακόλουθα, σε μορφή PDF ή WORD (ηλεκτρονική διεύθυνση: evripides.savvas@ucy.ac.cy), μέχρι τις
06/09/2019:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα όλων των πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες.
4. Δείγματα 1-2 δημοσιεύσεων εάν υπάρχουν.
5. Ονόματα και πληροφορίες επικοινωνίας δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι ακαδημαϊκός,
από τους οποίους δυνατόν να ζητηθούν συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο διαχειριστή προγράμματος του Κέντρου
Σάββα Ευριπίδη (ηλεκτρονική διεύθυνση: evripides.savvas@ucy.ac.cy).

