ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝH ΘΕΣH ENOΣ (1) ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια
Μία (1)
Με συμβόλαιο για 12 μήνες (1 Σεπτεμβρίου 2020 – 31 Αυγούστου 2021) με πιθανότητα
ανανέωσης της σύμβασης μέχρι το συνολικό διάστημα 18 μηνών (28 Φεβρουαρίου 2022)
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Λευκωσία

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Μεταδιδακτορικού/κής Ερευνητή/τριας στην
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εργαστεί για τη συγκρότηση και λειτουργία του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και την
παραγωγή ερευνητικού έργου που θα υλοποιείται από αυτό υπό την αιγίδα της Έδρας Σύλβια Ιωάννου στις Ψηφιακές
Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
• Εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας σε δύο ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία με έμφαση την Αρχαιολογία:
Γεωπληροφορική (Γεωφυσικές Διασκοπήσεις, Δορυφορική Τηλεπισκόπηση, Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών)
Φωτογραμμετρία, Τρισδιάστατες απεικονίσεις και αναπαραστάσεις, Εικονική Πραγματικότητα
Big Data, Crowdsourcing, Artificial Intelligence
Computational methods, Statistical analysis, Network Analysis
• Υποστήριξη διδασκαλίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον Τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών
Επιστημών (σε πρακτικό επίπεδο).
• Συγγραφή δύο τουλάχιστον άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και δημοσίευση αποτελεσμάτων σε συνεργασία με
τον υπεύθυνο καθηγητή της Έδρας ή/και με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας.
• Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια για την παρουσίαση αποτελεσμάτων της έρευνας σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο καθηγητή της Έδρας ή/και με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας
• Συγγραφή τουλάχιστον μίας(1) ερευνητικής πρότασης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή της Έδρας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Οι υποψήφιοι πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου (PhD) σε ένα από τα ακόλουθα ή συναφή
γνωστικά πεδία: Αρχαιολογία Τοπίου, Γεωεπιστήμες (π.χ. Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων, Γεωλογίας,
Περιβάλλοντος, κ.α.) , Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμη Η/Υ, Πληροφορικής
• Το Διδακτορικό Δίπλωμα θα πρέπει να προέρχεται από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
• Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν άριστες δεξιότητες στην έρευνα του αντικειμένου τους και στη συγγραφή
επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών προτάσεων στην αγγλική γλώσσα.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον 3ετή) στα παραπάνω πεδία μέσω της συμμετοχής τους σε
Ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
• Γνώσεις προγραμματισμού.
ΓΕΝΙΚΑ
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης για 6 παραπάνω μήνες με
απασχόληση 127.73 ώρες μηνιαίως. Ο μηνιαίος μισθός που προβλέπεται ανέρχεται στα € 2088,77 (μηνιαίες ακαθάριστες
απολαβές). Οι εισφορές εργοδοτούμενου θα καλύπτονται από αυτό το ποσό.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ/ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις:
(α)

Μπορούν να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό, χώρους και διευκολύνσεις του Πανεπιστημίου (σύμφωνα με τους σχετικούς
Κανόνες Χρήσης).

(β)

Έχουν το δικαίωμα να εργάζονται κάτω από υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες.

(γ)

Εργάζονται υπό την εποπτεία του υπεύθυνου καθηγητή της Έδρας Σύλβια Ιωάννου στις Ψηφιακές ΄Ανθρωπιστικές
Επιστήμες, στον οποίο είναι υπόλογοι.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:
(α)

Συνοδευτική επιστολή (σε Ελληνικά ή Αγγλικά) στην οποία θα επεξηγείται η καταλληλόλητα του ενδιαφερόμενου για τη
θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή.

(β)

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε Ελληνικά ή Αγγλικά.

(γ)

Αντίγραφα πτυχίων (Προπτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού τίτλου).

(δ)

Δύο (δύο) συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από ακαδημαϊκούς)

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το
Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Ιδιωτικές Σχολές / Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την
Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση asarri01@ucy.ac.cy το
αργότερο μέχρι την Kυριακή 26 Iουλίου 2020 και ώρα 23:59 τοπική Κύπρου (GMT+2), με την ένδειξη (subject): «Silvia
Ioannou Chair for Digital Humanities - Post-Doctoral Researcher».
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Καθηγητή της Έδρας Σύλβιας Ιωάννου
στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες Απόστολο Σαρρή στο email: asarri01@ucy.ac.cy

