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Τίτλος:
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Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Μια (1)
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 6 μήνες 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 (60 ώρες/μήνα), για απασχόληση στο Ερευνητικό
Πρόγραμμα DAT-ACT στο πλαίσιο της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρ. Βενετίας Παπά.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφή αντικείμενο σπουδών π.χ. Media Studies, New Media, Internet
and Communication Studies, Journalism
Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) και του
διαδικτύου ευρύτερα
Εξοικείωση στην μεθοδολογία έρευνας στην Επικοινωνία και στα ΜΜΕ
Γνώση της συναφής βιβλιογραφίας
Εξαιρετική γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός/προφορικός λόγος)
Ομαδικό πνεύμα, διάθεση συνεργασίας και ικανότητα προσαρμογής σε ένα πολύ-πολιτισμικό, διαεπιστημονικό περιβάλλον
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Δημοσιεύσεις σε ακαδημαϊκά περιοδικά (peer-reviewed journals)
Γνώση μεθόδων ανάλυσης για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το
διαδίκτυο
Συγγραφή ακαδημαϊκών άρθρων
Συγγραφή και υποβολή ερευνητικών προτάσεων υπό την επίβλεψη της συντονίστριας του ερευνητικού
προγράμματος
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο 03/02/2019 μέχρι 30/06/2020. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης
ανέρχεται στα €900. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Το Ερευνητικό
Πρόγραμμα δεν προνοεί 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 τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να
ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία στην Δρ. Βενετία Παπά
ηλεκτρονική διεύθυνση papa.a.venetia@ucy.ac.cy μέχρι τις 12/01/2020 και ώρα 00:00 σε μορφή PDF

στην

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Δρ. Βενετία Παπά (email:
papa.a.venetia@ucy.ac.cy).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H πιο πάνω θέση θα πληρωθεί νοουμένου ότι θα εγκριθεί και καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από τον Χρηματοδότη.

