
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ 

ΓΤΟ ΚΔΝΔ ΘΔΔΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΤΝΔΡΓΑΣΧΝ 

ΣΙΣΛΟ:   Μεηαπηπρηαθόο πλεξγάηεο 

ΑΡ. ΘΔΔΧΝ:   Γύν (2) 

ΣΟΠΟ ΔΡΓΑΙΑ: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

Σν Σκήκα Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε δύν (2) 

θελώλ ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθώλ πλεξγαηώλ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα επηιεγνύλ ζα εξγάδνληαη ζην εξεπλεηηθό πξόγξακκα 

“Family involvement in higher education” πνπ είλαη ρξεκαηνδνηεκέλν από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. 

1
ε
 ΘΔΗ (Μ1): 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:  Με ζπκβόιαην γηα έλα (1) ρξόλν κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ζηα δύν (2) ρξόληα. 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο (ή 
ζε ζπλαθή ηνκέα π.ρ. Κνηλσληνινγία, Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο).  

2. Να έρνπλ εξεπλεηηθή πείξα ζηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζηελ αλάιπζεο πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ. 

3. Να είλαη δπλακηθόο/ή θαη ηθαλόο/ή γηα ιήςε πξσηνβνπιηώλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα ζε έλα απαηηεηηθό 
εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ. 

4. Δκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ, ζα ζεσξεζεί σο πνιύ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. 

5. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ: 

Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα αλαιάβεη ηελ: 

-Τπνζηήξημε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ έξγσλ 

- Πξνεηνηκαζία εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ 

- Καηαρώξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ  

- Αλάιπζε δεδνκέλσλ (αξρεηνζέηεζε, νξγάλσζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε) 

- Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

- πγγξαθή άξζξσλ 

- Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ δηάρπζεο 

- πγγξαθή λέσλ εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ 

- Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

- Ό,ηη άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ:  

Η πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη κε ζπκβόιαην γηα πεξίνδν 12 κελώλ, κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ζηα 2 ρξόληα.  Οη εηζθνξέο 

εξγνδόηε θαη εξγνδνηνύκελνπ ζα θαιύπηνληαη από ηηο αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ.  Ο 

αθαζάξηζηνο κεληαίνο κηζζόο πνπ πξνβιέπεηαη είλαη €1.300. Σν πξόγξακκα δελ πξνλνεί θαηαβνιή 13
νπ

 κηζζνύ, νύηε 

παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.  Η ζέζε είλαη δηαζέζηκε από ηηο 2 Απξηιίνπ 2013. 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα αθόινπζα ζηα Διιεληθά ή ζηα Αγγιηθά ζε δύν αληίηππα, 

ζεκεηώλνληαο ηνλ θσδηθό ηεο ζέζεο Μ1: 

1. επηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιόγσ ζέζε 

2. βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε πεξηγξαθή πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

3. αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ 

4. νλόκαηα θαη ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ δύν αηόκσλ από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

5. δείγκα αθαδεκατθώλ δεκνζηεύζεσλ 

6. πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

Αηηήζεηο νη νπνίεο ζα παξαιεθζνύλ ζε έλα αληίηππν ΓΔΝ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

2
Η
 ΘΔΗ (Μ2): 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:  Με ζπκβόιαην γηα έλα (1) ρξόλν κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο αθόκε πέληε (5) κήλεο 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 

1. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο (ή 
ζε ζπλαθή ηνκέα π.ρ. Κνηλσληνινγία, Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή Φπρνινγία). Τπνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη 
δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ή είλαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ζα ζεσξείηαη όηη έρνπλ επηπξόζζεην πξνζόλ. 

2. Να έρνπλ εξεπλεηηθή πείξα ζηε δηεμαγσγή πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζηελ αλάιπζε πνηνηηθώλ δεδνκέλσλ. 

3. Να είλαη δπλακηθόο/ή θαη ηθαλόο/ή γηα ιήςε πξσηνβνπιηώλ θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζα ζε έλα απαηηεηηθό 
εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ. 

4. Δκπεηξία ζηε ζπγγξαθή εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ, ζα ζεσξεζεί σο πνιύ ζεκαληηθό πιενλέθηεκα. 



5. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ: 

Ο/ε ππνςήθηνο/α πνπ ζα επηιεγεί ζα αλαιάβεη ηελ 

-Τπνζηήξημε πθηζηάκελσλ θαη λέσλ έξγσλ 

- Πξνεηνηκαζία εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ 

- Καηαρώξεζε θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ  

- Αλάιπζε δεδνκέλσλ (αξρεηνζέηεζε, νξγάλσζε δεδνκέλσλ, αλάιπζε) κε ηε ρξήζε ινγηζκηθώλ 

- Βηβιηνγξαθηθή αλαζθόπεζε 

- πγγξαθή άξζξσλ 

- Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ ή άιισλ δξαζηεξηνηήησλ δηάρπζεο 

- πγγξαθή λέσλ εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ 

- Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ 

- Ό,ηη άιια ζρεηηθά θαζήθνληα ηνπ/ηεο αλαηεζνύλ 

ΟΡΟΙ ΑΠΑΥΟΛΗΗ:  
Η πιήξσζε ηεο ζέζεο είλαη κε ζπκβόιαην γηα πεξίνδν 12 κελώλ κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο αθόκε πέληε (5) κήλεο.  Οη 
εηζθνξέο εξγνδόηε θαη εξγνδνηνύκελνπ ζα θαιύπηνληαη από ηηο αθαζάξηζηεο κεληαίεο απνιαβέο ηνπ ππνςεθίνπ.  Ο 
αθαζάξηζηνο κεληαίνο κηζζόο πνπ πξνβιέπεηαη είλαη €1.015. Σν πξόγξακκα δελ πξνλνεί θαηαβνιή 13

νπ
 κηζζνύ, νύηε 

παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο.  Η ζέζε είλαη δηαζέζηκε από ηηο 2 Απξηιίνπ 2013. 

Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ππνβάινπλ ηα αθόινπζα ζηα Διιεληθά ή Αγγιηθά ζε δύν αληίηππα ζεκεηώλνληαο 

ηνλ θσδηθό ηεο ζέζεο Μ2 : 

1. επηζηνιή εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ελ ιόγσ ζέζε 

2. βηνγξαθηθό ζεκείσκα κε πεξηγξαθή πξνεγνύκελεο εκπεηξίαο 

3. νλόκαηα θαη ζηνηρεία ηνπιάρηζηνλ δύν αηόκσλ από ηα νπνία κπνξνύλ λα δεηεζνύλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

4. αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδώλ 

5. δείγκα ζπγγξαθηθνύ έξγνπ 

6. πηζηνπνηεκέλε άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο 

Αηηήζεηο νη νπνίεο ζα παξαιεθζνύλ ζε έλα αληίηππν ΓΔΝ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ δηά ρεηξόο ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, 
ζην Κηίξην πκβνπιίνπ–πγθιήηνπ Αλαζηάζηνο Γ. Λεβέληε (Παλεπηζηεκηνύπνιε), Σ.Θ. 20537, 1678 Λεπθσζία ην 
αξγόηεξν κέρξη ηε Γεπηέξα 28 Ιαλνπαξίνπ 2013 θαη ώξα 14:00 ή θαη λα ζηαινύλ ηαρπδξνκηθώο ζε θάθειν κε ηελ έλδεημε 
“Θέζε Μεηαπηπρηαθνύ πλεξγάηε, Μ1 ή Μ2 (αλαιόγσο ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε), Σκήκα 
Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ”, ν νπνίνο ζα θέξεη επδηάθξηηε ηαρπδξνκηθή ζθξαγίδα.  Θα ζεσξνύληαη δε 
εκπξόζεζκεο λννπκέλνπ όηη ζα θζάζνπλ ζηελ Τπεξεζία Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 4 Φεβξνπαξίνπ 
2013 (κε επδηάθξηηε ζθξαγίδα θαθέινπ 28 Ιαλνπαξίνπ 2013), κε απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηνύην ηνπ ελδηαθεξόκελνπ.  

εκεηώλεηαη όηη γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν από 31/12/2012 κέρξη θαη ηελ 01/01/2013, νη Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζα παξακείλνπλ θιεηζηέο ιόγσ δηαθνπώλ ηεο Πξσηνρξνληάο.  Καηά ζπλέπεηα, δελ ζα κπνξεί λα 
γίλεηαη παξαιαβή ησλ αηηήζεσλ θαηά ηελ πην πάλσ ρξνληθή πεξίνδν. 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηνλ ππεύζπλν ηνπ εξεπλεηηθνύ 
πξνγξάκκαηνο Γξα Ιάζνλα Λακπξηαλνύ, ηει.: 22-894592 ή email:  iasonas@ucy.ac.cy. 
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