Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας

Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Αριθμός θέσεων: Μία (1)
Διάρκεια: περίπου τρεις (3) μήνες

Το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει θέση για έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα
Έρευνας, πλήρους απασχόλησης (κατά προτίμηση) ή μερικής απασχόλησης, στο πλαίσιο της
εναρκτήριας χρηματόδοτησης του Δρ. Μιχαήλ Χατζηπαναγιώτη, Λέκτορα Ιδιωτικού Δικαίου, με θέμα
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων και Προστασία Καταναλωτή».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
• Πτυχίο Νομικής από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο (LLB).
• Πολύ καλή γνώση του ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας καταναλωτή.
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (αποδεδειγμένη μέσω προηγούμενης έρευνας στα
αγγλικά ή λήψης πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο).
• Εμπειρία στη νομική έρευνα σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό πλαίσιο.
• Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office.
• Άριστες οργανωτικές ικανότητες και ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών εντός συγκεκριμένων
προθεσμιών.
• Ικανότητα σύνταξης ερευνητικών εκθέσεων (reports).

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση LLM).
Γνώση νομικών προβλημάτων σχετικά με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων (ΙΤ) και
Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).
Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε συναφή θέματα.
Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Το άτομο που θα επιλεγεί αναμένεται να συντάσσει περιλήψεις νομικών άρθρων και νομολογίας (ΔΕΕ
και εθνικών δικαστηρίων) σχετικά με την επίδραση των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων
στην προστασία καταναλωτή, ιδίως στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου. Η έρευνα
ενδέχεται να συμπεριλαμβάνει διεπιστημονικά στοιχεία, όπως ζητήματα σχετιζόμενα με τις επιστήμες
της πληροφορικής, της ψυχολογίας και των οικονομικών.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές που αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση ανέρχονται σε 1514,36
ευρώ . Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου στα διάφορα ταμεία του
Κράτους. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
Η απασχόληση θα αρχίσει εντός του πρώτου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου 2020.
Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαμένει και να εργοδοτείται στην Κυπριακή Δημοκρατία,
ανεξαρτήτως εθνικότητας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι/ -ες παρακαλούνται να αποστείλουν τα κάτωθι έγγραφα με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στον Δρ. Χατζηπαναγιώτη (mchatz07@ucy.ac.cy) έως και τις 3 Ιουλίου 2020.
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προσόντων για την προκηρυχθείσα θέση.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Ηλεκτρονικά αντίγραφα των σχετικών πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία.
4. Ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) δύο προσώπων, από τα οποία
μπορεί να ζητηθεί συστατική επιστολή.
Συνεντεύξεις για τη θέση θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.
Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρ. Χατζηπαναγιώτη στην
προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

