ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ METAΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στην Κλιματική Αλλαγή
Μία (1)
Ετήσιο συμβόλαιο μερικής απασχόλησης με δυνατότητα ανανέωσης
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται βιογραφικά σημειώματα για την άμεση πλήρωση μίας (1)
θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή για διεξαγωγή έρευνας με θέμα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο
περιβάλλον και τα θαλάσσια οικοσυστήματα και την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Διδακτορικός τίτλος σε μετεωρολογία/ωκεανογραφία με έμφαση στην κλιματική αλλαγή.

•

Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μεταδιδακτορικής εργασίας σε συναφή θέματα.

•

Άριστη γνώση (προφορική και γραπτή) της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

•

Τα ακόλουθα θα θεωρούνται επιπλέον/επιπρόσθετα προσόντα:
o Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ακαδημαϊκό περιβάλλον
o Εμπειρία στο σχεδιασμό διαδικτυακών μαθημάτων (e-learning)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•
•
•

Διεξαγωγή έρευνας με θέμα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο θαλάσσιο περιβάλλον και τα θαλάσσια
οικοσυστήματα
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και πλατφόρμας e-learning
Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (26.61 ώρες/μήνα) και θα έχει χρονική διάρκεια ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης. Οι
μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €435.16. Από τα ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και
εργοδοτούμενου. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής δικαιούται άδεια ανάπαυσης, κατ’ αναλογία, 20 ημερών ετησίως, εφόσον
η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι τουλάχιστον 13 εβδομάδες. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας, email και τηλεφωνικού αριθμού
επικοινωνίας).
3. Αντίγραφα πτυχίων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Ωκεανογραφικό Κέντρο στην ηλεκτρονική διεύθυνση oceancyprus@hotmail.com μέχρι τις 26/02/2021 και ώρα 14:00
σε μορφή PDF.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα θα ενταχθούν σε κατάλογο επιλαχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Υπεύθυνο του Προγράμματος, Γιώργο
Γεωργίου (τηλ: 22892612 και email: georgios@ucy.ac.cy).

