ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Μια (1)
Μερική απασχόληση (80 ώρες/μηνιαίως) για 6 μήνες, με δυνατότητα
ανανέωσης άλλους 6 μήνες
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται
βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα
Έρευνας για μερική απασχόληση στην έρευνα “YOUTHTRAMS – From Higher Education
to Work: Sociology of Youth Trajectories in the Making”, που γίνεται στο πλαίσιο της
Εναρκτήριας Χρηματοδότησης της Δρ. Σοφίας Σταύρου.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Το ερευνητικό πρόγραμμα YOUTHTRAMS ασχολείται με τις πορείες μεταβάσης των νέων
από την ανώτατη εκπαίδευση στην εργασία, στο πλαίσιο της αύξησης της νεανικής
ανεργίας και της προώθησης της «απασχολησιμότητας». Η έρευνα μελετά τους
μετασχηματισμούς των νεανικών διαδρομών που οφείλονται τόσο στις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης όσο και σε άλλες πολιτισμικές και κοινωνικές αλλαγές που
αναδιαμορφώνουν τη σχέση των νέων με την κοινωνία. Το πρόγραμμα επιδιώκει να
αναδείξει τους κοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις νεανικές διαδρομές
καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των μετασχηματισμών.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η απασχόληση θα είναι μερική (80 ώρες/μηνιαίως) και θα έχει χρονική διάρκεια 6 μήνες
από τον Σεπτέμβριο 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο 2020, με δυνατότητα ανανέωσης άλλους
6 μήνες αναλόγως των προσόντων του/της υποψηφίου/ας. Το μηνιαίο κόστος
εργοδότησης ανέρχεται στα €1200. Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές
εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται καταβολή 13ου μισθού.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ



Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο στην Κοινωνιολογία ή στο ευρύτερο πεδίο των
Κοινωνικών Επιστημών
Εμπειρία στη διεξαγωγή ποιοτικών κοινωνικών ερευνών (μέσω συνεντεύξεων) και στην
ανάλυση εμπειρικών δεδομένων





Προηγούμενη ερευνητική ενασχόληση με θέματα συναφή με αυτό της συγκεκριμένης
έρευνας (π.χ. ανώτατη εκπαίδευση, νεολαία και κοινωνία, εργασία)
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (ιδιαίτερα γραπτός λόγος)
Ικανότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, συνεργασίας και επικοινωνίας

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ






Εμπειρία στη συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων και ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων
Εμπειρία στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων για εξασφάλιση χρηματοδότησης
Υποψηφιότητα σε διδακτορικές σπουδές
Εμπειρία στον σχεδιασμό/διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας
Γνώση λογισμικών προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων, τόσο ποιοτικών (π.χ. Atlas,
NVivo), όσο και ποσοτικών (π.χ. R, SPSS)

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
1. Σχεδιασμός, διεξαγωγή και ανάλυση δεδομένων ποιοτικής έρευνας μέσω ημικατευθυνόμενων συνεντεύξεων με νέους/νέες και αρχειακή έρευνα (κείμενα κοινωνικής
πολιτικής, άρθρα τύπου)
2. Συγγραφή ερευνητικών εκθέσεων
3. Συμμετοχή στην προετοιμασία παρουσιάσεων, δημοσιεύσεων και ερευνητικών
προτάσεων
4. Αναζήτηση και οργάνωση σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας
5. Συνεργασία με την υπεύθυνη του ερευνητικού έργου για υλοποίηση των στόχων της
έρευνας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τα ενδιαφερόμενα άτομα καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά στη Δρ. Σοφία Σταύρου τα
ακόλουθα σε μορφή pdf ή word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sofias@ucy.ac.cy μέχρι την
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 το αργότερο:
1.
2.
3.
4.
5.

Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση.
Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα
Στοιχεία επικοινωνίας του/της υποψηφίου/ας
Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικής βαθμολογίας
Ονόματα και πληροφορίες επικοινωνίας δύο ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον
ένα να είναι ακαδημαϊκός, από τους οποίους είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην υπεύθυνη
του ερευνητικού έργου, Δρ. Σοφία Σταύρου (τηλ: +357 22894394), email:
sofias@ucy.ac.cy).

