ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:

Δύο (2)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης.

Τα ερευνητικά εργαστήρια «Ενέργεια & Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» και «Network for Urban
and Transit Studies» του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, δέχονται αιτήσεις για την
πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας (εξωτερική χρηματοδότηση) και εσωτερικής χρηματοδότησης του Τμήματος
Αρχιτεκτονικής.
Το αντικείμενο της έρευνας θα εστιάσει στη μελέτη:
1. Πρότυπων και βέλτιστων παραδειγμάτων οικο-πόλεων.
2. Διεθνών πρακτικών σχεδιασμού, κατασκευής και τεχνολογιών.
3. Ευρωπαϊκών προτύπων και δεικτών αξιολόγησης της βιωσιμότητας πόλεων, με σκοπό τον σχεδιασμό
και υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου οικο-πόλης στην Κύπρο, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο
αναπτυξιακών προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης.
4. Αξιολόγησης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και στη σύνταξη ολοκληρωμένων προτάσεων
για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.
•
•
•
2.
•
•
•

ΘΕΣΗ A:
Ο υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτεκτονικής (χωρίς πρακτική εμπειρία με σκοπό
την ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας).
Γνώση στο πεδίο της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ή/και του πολεοδομικού σχεδιασμού θα
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
ΘΕΣΗ B:
Ο υποψήφιος/α πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικής Μηχανικής (χωρίς πρακτική εμπειρία με
σκοπό την ένταξη σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας).
Γνώση στο πεδίο της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Απαραίτητη η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι υποψήφιοι/ες δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•
•
•

•

Ανάλυση και εφαρμογή πρότυπων και βέλτιστων παραδειγμάτων οικο-πόλεων σε έργο τοπικής
κλίμακας.
Ανάλυση και εφαρμογή διεθνών πρακτικών σχεδιασμού, κατασκευής και τεχνολογιών σε έργο
τοπικής κλίμακας.
Ανάλυση και εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων και δεικτών αξιολόγησης της βιωσιμότητας
πόλεων, με σκοπό τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πιλοτικού έργου οικο-πόλης στην Κύπρο,
το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων κοινωνικής στέγασης.
Αξιολόγηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος και στη σύνταξη ολοκληρωμένων
προτάσεων για την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, κτιρίων και συνοικισμών
στην Κύπρο.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
•
•

•
•

Η πλήρωση των θέσεων θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης,
και αφορά πλήρη απασχόληση.
Ο μηνιαίος μισθός για τον πρώτο χρόνο θα προκύψει από την εξωτερική χρηματοδότηση ύψους 650
€ και πρόσθετη εσωτερική χρηματοδότηση η οποία θα διαμορφωθεί αναλόγως προσόντων,
εμπειρίας και τις ανάγκες του προγράμματος ύψους έως 500 €, με τις μηνιαίες συνολικές μικτές
ακαθάριστες απολαβές να ανέρχονται μέχρι του ποσού των 1.150 €.
Σε περίπτωση ανανέωσης της απασχόλησης ο μισθός του δεύτερου έτους θα διαμορφωθεί ανάλογα
με τα προσόντα του συνεργάτη.
Από το ποσό της πρόσθετης χρηματοδότησης θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και
εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά σε ένα ενοποιημένο
αρχείο pdf που να περιλαμβάνει τα πιο κάτω:
1. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
3. Ανάλυση της μέχρι τώρα επιστημονικής δραστηριότητας και των ενδιαφερόντων του/ης
υποψήφιου/ας (μέχρι 2 σελίδες)
4. Κατάλογος δημοσιεύσεων (προαιρετικό)
5. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
6. Ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο (2) προσώπων (κατά προτίμηση ακαδημαϊκών) από τους
οποίους δυνατό να ζητηθούν συστατικές επιστολές
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων
σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές
Σχολές/Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του
εξωτερικού).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kyriakidis.andreas@ucy.ac.cy και κοινοποίηση στον Δρ. Αιμίλιο Μιχαήλ, Επ. Καθηγητή
Τμήματος Αρχιτεκτονικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aimilios@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι τις 23
Απριλίου 2020 και ώρα 23:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον:
Δρ. Απόστολο Μιχόπουλο, (michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Οι υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη
2. Η πλήρωση της θέσης υπόκειται στη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης

