ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ)
Τίτλος:
Ειδικός Επιστήμονας
Αρ. Θέσεων:
Μια (1)
Κατηγορία:
Συνολική διάρκεια εργοδότησης 8 μηνών εντός των ετών 2021-2022
Τόπος Εργασίας:
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα ΝΟΜΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα
(Έρευνας) με μερική απασχόληση (συνολικά για 8 μήνες εντός των ετών 2021-2022, βλ. πιο κάτω αναλυτικά στους
Όρους Απασχόλησης), για εργασία στο πλαίσιο της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης Έρευνας του Λέκτορα Ποινικής
Δικονομίας και Μεθοδολογίας Δικαίου κ. Κωνσταντίνου Τσίνα, με αντικείμενο την «Αιτιολογία των δικαστικών
αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις».
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Πτυχίο Νομικής Σχολής αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου

•

Πρακτική εμπειρία και εξοικείωση με την οργάνωση και πρακτική των κυπριακών δικαστηρίων (όχι κατ’ ανάγκην
οφειλόμενη σε άσκηση ενεργού δικηγορίας)

•

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (αν δεν είναι μητρική, να αποδεικνύεται μέσω προηγούμενης δημοσιευμένης
έρευνας σε αυτή, διπλώματος επάρκειας ή απόκτησης πτυχίου σε αγγλόγλωσσο πανεπιστήμιο)

•

Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων του Microsoft Office

•

Επίδειξη άριστης ερευνητικής ικανότητας σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, ειδικότερα: εμπειρία στη χρήση βάσεων
ηλεκτρονικών δεδομένων, την αναζήτηση σε ηλεκτρονικά περιοδικά, τη συλλογή βιβλιογραφίας από ποικίλες
(ηλεκτρονικές και συμβατικές) πηγές, με τρόπο αποτελεσματικό και ταχύ

•

Ικανότητες οργάνωσης, συνεργατικό πνεύμα, δέσμευση στην έγκαιρη και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση
ανατεθειμένων εργασιών, ορθή σύνταξη αναφορών ερευνητικών πορισμάτων

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (κατά προτίμηση στη νομική)

•

Διδακτορικό Δίπλωμα

•

Γνώση της γερμανικής γλώσσας

•

Ιδιαίτερες ικανότητες στην ηλεκτρονική εργασία σε περιβάλλον Mac, εξοικείωση με συσκευές και προγράμματα
φωτοαντιγραφής βιβλίων και εγγράφων

•

Έρευνα ή/και σύνταξη αναφορών πάνω σε ζητήματα συναφή με το αντικείμενο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ο επιτυχημένος υποψήφιος αναμένεται να διεξαγάγει υποστηρικτική νομική έρευνα (κυρίως μέσω συλλογής νομολογίας
και βιβλιογραφίας, ή/και με επιτόπια μετάβαση στα δικαστήρια) στα ακόλουθα ζητήματα:
•

Έρευνα γύρω από την βασική δομή της αιτιολόγησης των αποφάσεων των κυπριακών δικαστηρίων (ιδίως των
κακουργιοδικείων και του Ανωτάτου Δικαστηρίου) σε ζητήματα ποινικής ύλης, με έμφαση στους τύπους
επιχειρημάτων που επιστρατεύονται συνήθως στις σχετικές δικανικές κρίσεις, περιλαμβανομένης ίσως και της
αιτιολόγησης σε εντάλματα σύλληψης/έρευνας

•

Το νομικό θεωρητικό υπόβαθρο, τη φιλοσοφική διάσταση της ερμηνείας και την πρακτική διάσταση της
εφαρμογής των άρθρων 30.2 του κυπριακού Συντάγματος και 112.1 του κεφαλαίου 155 (περί ποινικής
δικονομίας νόμου) σχετικά με την αιτιολογία των αποφάσεων, με έμφαση στον εξηγητικό-δικαιολογητικό
χαρακτήρα αυτής αλλά και την εν τοις πράγμασι λειτουργία της στο πλαίσιο του κυπριακού νομικού συστήματος

•

Την συγκριτική προσέγγιση της αιτιολόγησης των ποινικών δικαστικών αποφάσεων σε άλλες έννομες τάξεις
(ιδίως ελληνική)

•

Οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, σχετιζόμενο με την ανωτέρω θεματική έρευνας της αιτιολόγησης των αποφάσεων
των ποινικών δικαστηρίων, κατά την κρίση του υπευθύνου της έρευνας

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για οκτώ (8) μήνες συνολικώς, επιμερισμένους σε δύο τετράμηνα, το πρώτο εντός
του έτους 2021 και το δεύτερο εντός του έτους 2022. Η ανανέωση της σύμβασης για τη δεύτερη τετράμηνη περίοδο
εντός του 2022 θα γίνεται αναλόγως απόδοσης βάσει της αρχικής σύμβασης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα
ανέρχονται στα €761,53. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του
Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού. Ο υποψήφιος
δεν απαιτείται να έχει Κυπριακή υπηκοότητα αλλά επιβάλλεται να διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη διάρκεια
της εργοδότησής του .
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα κάτωθι, απαιτούμενα στοιχεία στον Δρ. Κωνσταντίνο Τσίνα,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση tsinas.konstantinos@ucy.ac.cy μέχρι τις 17 Μαρτίου 2021, σε μορφή PDF.
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2.
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Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού τηλεφώνου)
Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
Ονόματα δύο ατόμων και στοιχεία επικοινωνίας τους (e-mail και τηλέφωνο) εκ των οποίων τουλάχιστον ένας να
είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι τρεις τουλάχιστον επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες για τη θέση, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν
για συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής ακαδημαϊκών, η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 22 Μαρτίου
2021 (με επιφύλαξη αλλαγής ημερομηνίας).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Κωνσταντίνο Τσίνα (τηλ:
0035722892968 και ιδίως email: tsinas.konstantinos@ucy.ac.cy).
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Κανονισμού.

