ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Δύο (2)
Σύμβαση μερικής απασχόλησης (100 ώρες/μήνα)
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2)
κενών θέσεων Ειδικού Επιστήμονα με μερική απασχόληση, οι οποίες θα χρηματοδοτούται από την
εναρκτήρια χρηματοδότηση του Δρ. Διονύση Σταθακόπουλου με τίτλο ῾Links of a Golden Chain: a Cultural
History of the Late Byzantine Aristocracy (1261–1460)᾽.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Άριστη γνώση αρχαίων ελληνικών και λατινικών αλλά και αγγλικών
Εμπειρία στην έρευνα με πρωτογενείς πηγές
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Συλλογή πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο σώμα πρωτογενών πηγών (αφηγηματικές πηγές, έγγραφα) με
βάση λέξεις/όρους-κλειδιά που θα δοθούν
Σύντομος σχολιασμός και παράφραση σχετικών αποσπασμάτων
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για τη χρονική περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 1 Δεκεμβρίου 2021. Οι
μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές θα ανέρχονται στα € 724,11 Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές
εργοδοτούμενου. Το Ερευνητικό Πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού.
1. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
2. Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (περιλαμβανομένων της διεύθυνσης επικοινωνίας και του αριθμού
τηλεφώνου).
3. Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
4. 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 στον Δρ. Διονύσιο
Σταθακόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση stathakopoulos.dionysios@ucy.ac.cy μέχρι τις 30/07/2021 σε
μορφή PDF/WORD.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δρ. Διονύσιο
Σταθακόπουλο (email: stathakopoulos.dionysios@ucy.ac.cy).
Τουλάχιστον οι τρεις επικρατέστεροι/ες υποψήφιοι/ιες που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν
για συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από την οντότητα με ηλεκτρονικό μήνυμα για το αποτέλεσμα της αίτησής
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.

