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ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
: Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
: Μια (1)
: 12 μήνες (Ετήσιο συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης)
: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1)
θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη ,μερικής απασχόλησης (60 ώρες μηνιαίως), για την Εναρκτήρια Χρηματοδότηση του
Λέκτορα του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Χριστάκη Χριστοφή.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
▪
Θεωρητική και διατομεακή έρευνα με σκοπό τη συλλογή και καταχώρηση δεδομένων που αφορούν στις σχέσεις
γαλλικής λογοτεχνίας και διαδικτύου
▪
Χρήση και ανάλυση δεδομένων
▪
Βιβλιογραφική έρευνα
▪
Συγγραφή
▪
Συμβολή στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τους τίτλους Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Σύγχρονων Ευρωπαϊκών Σπουδών, πολύ
καλή γνώση της Γαλλικής, Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (γραπτό και προφορικό λόγο), πολύ καλή γνώση χρήσης των
νέων τεχνολογιών, με οργανωτικές και διαπροσωπικές δεξιότητες.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
▪
Εμπειρία στην έρευνα και αξιοποίηση ψηφιακών και τεχνολογικών μέσων
▪
Γνώση της ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολιτικής

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο δώδεκα μηνών με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα
μήνες. Οι απολαβές για τη μερική απασχόληση (60 ώρες/ μήνα) ανέρχονται στα €805.2 μηνιαίως (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 στην γραμματεία του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών τα ακόλουθα, σε μορφή PDF ή /WORD (ηλεκτρονική διεύθυνση: soteriou.c.georgia@ucy.ac.cy), μέχρι τις
4/5/2020:
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. Ονόματα και πληροφορίες επικοινωνίας δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα να είναι ακαδημαϊκός,
από τα οποία δυνατόν να ζητηθούν συστατικές επιστολές.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στoν Επιστημονικό Υπεύθυνο του
προγράμματος Δρα Χριστάκη Χριστοφή (ηλεκτρονική διεύθυνση: christofi.christakis@ucy.ac.cy).

