ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ:

Μια (1)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Μερικής απασχόλησης

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 μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας που θα συνδράμει το έργο των ερευνητικών
ομάδων των δύο Εργαστηρίων.
Το αντικείμενο της έρευνας θα εστιάσει στη μελέτη:
1. των κοινωνικών χαρακτηριστικών δικαιούχων κοινωνικής στέγης.
2. στην ανάλυση, αποτύπωση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων που
χαρακτηρίζονται ως δικαιούχοι κοινωνικής στέγης, δυνητικοί δικαιούχοι και υπό αξιολόγηση
δικαιούχοι.
3. την αποτύπωση των αναγκών κοινωνικής στέγασης και των δικαιούχων, δυνητικών δικαιούχων και
υπό αξιολόγηση δικαιούχων σε βάθος 15ετίας.
4. την αποτύπωση επιμέρους οικονομικών και κοινωνικών δεικτών των εν λόγω δικαιούχων.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•
•

Ο υποψήφιος πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Αρχιτεκτονικής, ή Πολεοδομίας, ή Χωροταξίας, ή
Περιφερειακής Ανάπτυξης, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή άλλου συναφούς κλάδου.
Εμπειρία σε θέματα κοινωνικής ανάλυσης.
Αποδεδειγμένη γνώση αξιολόγησης και αποτύπωσης κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών
σε κοινωνικά υποσύνολα θα θεωρεί πρόσθετο προσόν.
Γνώση στο πεδίο της κρατικής στεγαστικής πολιτικής επιμέρους κοινωνικών ομάδων και του
πολεοδομικού σχεδιασμού 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:
•

Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών δικαιούχων κοινωνικής
στέγης.

•

•
•

Αποτύπωση, ανάλυση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κοινωνικών ομάδων που
χαρακτηρίζονται ως δικαιούχοι κοινωνικής στέγης, δυνητικοί δικαιούχοι και υπό αξιολόγηση
δικαιούχοι.
Αποτύπωση των αναγκών κοινωνικής στέγασης και των δικαιούχων, δυνητικών δικαιούχων και
υπό αξιολόγηση δικαιούχων σε βάθος 15ετίας.
Προσδιορισμό επιμέρους οικονομικών και κοινωνικών δεικτών των εν λόγω δικαιούχων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
•
•

Η πλήρωση της θέσης θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών και αφορά μερική απασχόληση.
(70 ώρες/μήνα).
Η μηνιαία αντιμισθία ανέρχεται στο πόσο των €770 κόστος εργοδότη. Από το ποσό αυτό 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 στην
οποία θα τεκμηριώνουν εν συντομία την εμπειρία τους σε θέματα κοινωνικής ανάλυσης.
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 και στον Δρ. Ανδρέα Σαββίδη,
Αν. Καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτονικής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση als@ucy.ac.cy, το αργότερο μέχρι
τις 17 Μαΐου 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 εσωτερικής χρηματοδότησης

