ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Μια (1)
Έξι (6) μήνες συμβόλαιο με δυνατότητα ανανέωσης
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας
(1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας με μερική απασχόληση (80 ώρες/μήνα), για απασχόληση σε ερευνητικό
πρόγραμμα το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Νάγιας Καμένου. Σκοπός του
ερευνητικού προγράμματος είναι η εξέταση της ΛΟΑΤΙΚ πολιτικής μέσα από τη συλλογή και ανάλυση ποιοτικών
δεδομένων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σε συναφή τομέα (π.χ. Σπουδές Φύλου, ΛΟΑΤ Σπουδές, Κουήρ Σπουδές,
Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη, Διεθνείς Σχέσεις, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Σπουδές Επικοινωνίας).
2. Ερευνητική εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία/ανάλυση ποιοτικών λεκτικών και μη λεκτικών δεδομένων (π.χ.
thematic analysis, narrative analysis, discourse analysis, conversation analysis, qualitative content analysis).
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτός/προφορικός λόγος).
4. Ομαδικό πνεύμα και ερευνητική αυτονομία.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά.
2. Παρουσιάσεις/εισηγήσεις σε ακαδημαϊκά συνέδρια.
3. Συγγραφή ερευνητικών προτάσεων.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Σχεδιασμός ή/και εφαρμογή μεθοδολογίας για συλλογή και ανάλυση ποιοτικών δεδομένων (συνεντεύξεις, ομάδες
εστίασης, παρατήρηση, ερωτηματολόγια κ.α.).
2. Συμβολή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων ή/και ερευνητικών προτάσεων.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Το συμβόλαιο είναι για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική
περίοδο: Ιανουάριος 2022 – Ιούνιος 2022. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα € 1044,39. Από το ποσό
αυτό θα αποκόπτονται οι εισφορές Εργοδοτούμενου στα διάφορα Ταμεία του Κράτους και τυχόν Φόρος Εισοδήματος.
Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
1.
2.
3.
4.

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 και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον μιας/ενός ακαδημαϊκού, από την/τον οποία/ο δύναται να ζητηθούν
συστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία σε μορφή PDF/WORD στη Δρ. Νάγια
Καμένου στην ηλεκτρονική διεύθυνση kamenou.nayia@ucy.ac.cy μέχρι τις 05 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:59.
Προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν μεταξύ 9 και 17 Δεκεμβρίου 2021.

Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστερες/οι υποψήφιες/ιοι ανά θέση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν για
συνέντευξη ενώπιον τριμελούς Επιτροπής.
Οι υποψήφιες/ιοι 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.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να αποτείνονται στη Δρ. Νάγια Καμένου στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kamenou.nayia@ucy.ac.cy.

