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ημερομηνία: 11/07/2018, από σελίδα 26

Πανεπιστήμιο Κύπρου

θέσεις Λέκτορα Ερευνητή
ή Επίκουρου Καθηγητή Ερευνητή
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και κά στο σχεδιασμό και προσφορά νέων
Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστη προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχια
μίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την κό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.
πλήρωση έξι (6) θέσεων Λέκτορα Ερευ Στρατηγικός στόχος του Πανεπιστημίου
νητή ή Επίκουρου Καθηγητή Ερευνητή Κύπρου αποτελεί η περαιτέρω προώ
πλήρους ή μερικής απασχόλησης στις θηση και ανάπτυξη της έρευνας στην
ακόλουθες περιοχές, που καλύπτουν οποία το νέο ερευνητικό προσωπικό
τις ερευνητικές δραστηριότητες του αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστι
Κέντρου: Παρακολούθηση, Έλεγχος ή κό ρόλο.
Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών Ζωτικής Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινο
Σημασίας με έμφαση στα Συστήματα τομία «ΚΟΙΟΣ»:
Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» αποτε
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Ευφυή Συ λεί τη μεγαλύτερη Ερευνητική Μονάδα
στήματα Μεταφορών ή Ευφυή Δίκτυα του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία
Νερού ή Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών ή πρόσφατα αναβαθμίστηκε σε Ευρωπα
Συστήματα Διαχείρισης και Ανταπόκρι ϊκό Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και
σης σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης Καινοτομία μέσω του έργου KIOS CoE

(«Monitoring, Control or Security of
Critical Infrastructure Systems"
with emphasis on critical infrastructures
including power systems or intelligent
transportation systems or smart water
networks or telecommunication

networks or emergency management).

κούς δρόμους.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κάθε χρόνο
γίνεται καλύτερο. Π' αυτό και θέλει να
έχει μαζί του τους καλύτερους.
Στην κατεύθυνση αυτή τα προγράμματα
σπουδών του βρίσκονται σε συνεχή εξέ
λιξη και η πρόσληψη προσωπικού υψη
λού επιπέδου θα συμβάλουν ουσιαστι

Ερευνητή είναι αντίστοιχα με τα απαι

τούμενα προσόντα για τις θέσεις Ακα
δημαϊκού Προσωπικού στις αντίστοι
χες βαθμίδες, εξαιρουμένων όμως των
προσόντων που αφορούν στη διδακτική
εμπειρία. Τα προσόντα περιγράφονται
στην

ιστοσελίδα:

www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures.
• Πολύ καλό ιστορικό προσέλκυσης
ερευνητικής χρηματοδότησης.
• θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
Teaming, με σημαντική χρηματοδότηση Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να
πέραν των 40 εκατομμυρίων ευρώ, για είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρα
τη διάρκεια των επόμενων 15 ετών. Το τίας.
«ΚΟΙΟΣ» σήμερα απασχολεί 90 ερευνη Απολαβές:
τές (σε διάφορες βαθμίδες), οι οποίοι Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απο
υποστηρίζονται από εξωτερικά χρημα λαβές (συμπεριλαμβανομένου και του
τοδοτούμενα ερευνητικά προγράμμα 13ου μισθού), που αντιστοιχούν σε πλή
τα ενώ το όραμα του Κέντρου είναι η ρη απασχόληση, με βάση την ισχύουσα
αύξηση του αριθμού αυτού στους 150 Νομοθεσία ανέρχονται σε:
200 μέχρι το έτος 2022. Το «ΚΟΙΟΣ» Λέκτορας Ερευνητής (Κλίμακα Α12Α13)
παρέχει ένα εξαιρετικό περιβάλλον για €43.974,58€71.559,54
διεξαγωγή κορυφαίου επιπέδου έρευ Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητής (Κλί
νας στην περιοχή της Τεχνολογίας Πλη μακα Α13Α14) €57.856,50  €78.029,90

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γίνεται καλύ
τερο μαζί με τους καλύτερους. Το Πα
νεπιστήμιο Κύπρου ιδρύθηκε το 1989
και λειτούργησε στη Λευκωσία το 1992,
ενώ μέσα από αυτή τη σύντομη αλλά
δημιουργική πορεία ανάπτυξης, κατέ
κτησε τη διεθνή καταξίωση και σήμερα ροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση
βρίσκεται στα 64 καλύτερα νέα Πανε στην παρακολούθηση, τη διαχείριση,
πιστήμια του κόσμου και ανάμεσα στα τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης
351400 καλύτερα πανεπιστήμια του κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασί
κόσμου (Times New Higher Education ας, που συμπεριλαμβάνουν συστήματα
Rankings).
παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
Αυτή η μεγάλη διάκριση είναι αποτέ ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής
λεσμα της αφοσίωσης στην αριστεία νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα
και στη συνεχή εξέλιξη. Κατάφερε να τηλεπικοινωνιών και συστήματα διαχεί
ξεχωρίζει και να βραβεύεται στο ιδιαί ρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις
τερα απαιτητικό και δυναμικό πεδίο της έκτακτης ανάγκης. Το Κέντρο στοχεύει
έρευνας, ανοίγοντας νέους επιστημονι

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο. Πε
ραιτέρω, τα απαιτούμενα προσόντα για
κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα στη θέση

Από τα πιο πάνω ποσά θα αποκόπτονται

εισφορές στα διάφορα ταμεία του Κρά
τους

Η εργοδότηση του Λέκτορα Ερευνητή /
Επίκουρου Καθηγητή Ερευνητή γίνεται
με τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο.
Επακόλουθες συμβάσεις μπορούν να
έχουν οποιαδήποτε διάρκεια πέραν του
ενός χρόνου. Η εργοδότηση συνάπτεται
με σύμβαση /συμβάσεις ορισμένου χρό
νου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν

μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου
διεπιστημονική αλληλεπίδραση και χρόνου.
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ βιομη Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
χανίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υπο
οργανισμών σε τομείς υψηλής τεχνολο βάλουν στην αγγλική γλώσσα, μεταξύ
γίας παγκόσμιας σημασίας.
άλλων, τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορ
φή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να 24 Σεπτεμβρίου 2018, στον ακόλουθο
στη
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σύνδεσμο:
Τα πιο πάνω στοιχεία 17 θα πρέπει να
https://a ρ pi ications. ucy.ac.cy/ ανεβούν τα καθένα ως ένα ξεχωριστό
recruitment
αρχείο σε μορφή PDF.
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα
2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών
φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από
4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά
5. Ανασκόπηση Ερευνητικού Έργου (μέ τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια
στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή
χρι 3 σελίδες)
(όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτε
6. Κατάλογος Δημοσιεύσεων
7. Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις (μέ ρικού).
χρι 3 δημοσιεύσεις)
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επι
8. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευ στολές που είχαν υποβληθεί στο παρελ
θύνσεις 3ών ακαδημαϊκών που θα ει θόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει
δοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή να υποβληθούν εκ νέου. Αιτήσεις που
της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτι δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτη
κών συστατικών επιστολών.
τα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά

καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση
στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι
αποδεκτές.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επι
βεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αί
τηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς.
Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλε
κτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα
λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την
επιτυχή υποβολή της αίτησης τους.
Πα περισσότερες πληροφορίες παρακα
λώ αποτείνεστε στο Κέντρο Αριστείας
για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ»

στα τηλέφωνα +357 22893450/51 ή μέσω
email στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kios@ucy.ac.cy ή στην Υπηρεσία Ανθρώ
πινου Δυναμικού (+357 22894158/55).
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