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Αριθμός 364
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Δύο (2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Με συμβόλαιο για ένα (1) χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (Center for Applied Neuroscience, CAN) δέχεται αιτήσεις για την
πρόσληψη δύο Μεταδιδακτορικών Ερευνητών για απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με εταίρους από Ευρώπη και Αμερική που
αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:
1. Επιδημιολογικές έρευνες σε σχέση με συχνά παρατηρούμενες διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.
2. Δημιουργία μοντέλων πρόβλεψης και πρόγνωσης των ανωτέρω διαταραχών.
3. Δημιουργία ή/και στάθμιση και προσαρμογή σειράς ψυχομετρικών εργαλείων στις κοινωνικο-πολιτισμικές συνθήκες
της Κύπρου.
4. Κλινικές δοκιμές θεραπευτικών μεθόδων σε σχέση με τις υπό διερεύνηση διαταραχές.
5. Πειραματικές ή εργαστηριακές μελέτες με τη χρήση σύγχρονων ηλεκροφυσιολογικών ή και νευροαπεικονιστικών
προσεγγίσεων για κατανόηση των μηχανισμών αιτιολογίας και συντήρησης κοινών διαταραχών.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Τα καθήκοντα και ευθύνες των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών περιλαμβάνουν την (α) οργάνωση και λειτουργία του
CAN σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους του Έργου, (β) εκπόνηση μελετών και ανάλυση δεδομένων που αποσκοπούν
σε έρευνα υψηλού επιπέδου και προβολή των αποτελεσμάτων της σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και (γ)
συγγραφή νέων ερευνητικών προτάσεων με στόχο τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας για την ανταλλαγή ανάπτυξης και
τεχνογνωσίας με άλλα παρόμοια κέντρα τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινών δράσεων.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου στο πεδίο της Ψυχολογίας, των Εφαρμοσμένων
Νευροεπιστημών ή Γνωστικής Επιστήμης, ή συναφούς κλάδου από αναγνωρισμένο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

•

Ουσιαστικό προσόν θα θεωρηθεί η γνώση και πείρα στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων ή χρηματοδότηση, η
ανάληψη προηγούμενων συναφών ερευνών, καθώς και η χρήση απεικονιστικών μεθόδων ή ηλεκτροφυσιολογίας για
τη μελέτη νοητικών λειτουργιών της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

•

Απαραίτητη η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και η γνώση προγραμμάτων ανάλυσης δεδομένων (π.χ., SPSS,
SEM, AMOS, Rasch Model, ή Time Series Softwares).

•

Σημαντικό επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η καλή γνώση προγραμματισμού ή η εμπειρία στη χρήση λογισμικών
για πειραματικές διαδικασίες (π.χ. Ε-prime, Vizard, κλπ.).
Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι
πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της κάθε θέσης θα είναι με συμβόλαιο για περίοδο 12 μηνών. Ο μηνιαίος ακαθάριστος μισθός θα είναι
ανάλογος των προσόντων των υποψηφίων και θα αρχίζει από €2000 από το οποίο ποσό θα αποκόπτονται εισφορές
εργοδότη και εργοδοτούμενου. Δεν προνοείται 13ος μισθός και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:
(α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά,
(β) αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες,
(γ) ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί ή ερευνητές από τους οποίους είναι
δυνατό να ζητηθούν συστάσεις, ιδιαίτερα για τις ερευνητικές ικανότητες των υποψηφίων,
(δ) συνοδευτική επιστολή που να αναφέρει συγκεκριμένα τον τομέα για τον οποίο ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α και
πώς μπορεί να συμβάλλει στην πραγμάτωση των στόχων του ANNRC μέσω σύντομης περιγραφής των
ακαδημαϊκών και ερευνητικών του εμπειριών, καθώς και την ημερομηνία από την οποία θα μπορεί να αναλάβει
καθήκοντα,
(ε) δείγματα δημοσιεύσεων ή ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο παρελθόν,
(ζ)

πιστοποιητικά επαγγελματικών προσόντων (π.χ. άδεια άσκησης επαγγέλματος).
Τα βιογραφικά σημειώματα και όλα τα στοιχεία θα πρέπει να παραδοθούν με το χέρι (σε έντυπη μορφή και σε
ηλεκτρονική μορφή σε CD) στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Καλλιπόλεως 65, 2 0ς όροφος, το αργότερο μέχρι
τις 28 Ιουνίου 2013 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο, ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα
ημερομηνίας, το αργότερο μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Εμπρόθεσμοι θα θεωρούνται, επίσης, φάκελοι οι οποίοι θα φτάσουν
στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, το αργότερο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2013 (με
ευδιάκριτη σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013), με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δρα Φώφη Κωνσταντινίδου στο
τηλέφωνο 22 892078, email: fofic@ucy.ac.cy. Για περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του CAN, http://can.ucy.ac.cy.
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Τίτλος
Αρ. Θέσεων
Κατηγορία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
: Μία(1)
: Σύμβαση πλήρους απασχόλησης για έξι μήνες

Τόπος Εργασίας : Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία
Το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής
θέσης Μεταδιδακτορικού Ερευνητή με πλήρη απασχόληση για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος
VISCOnanoNET (ΔΙΔΑΚΤΩΡ/0311/40) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου
και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Μεταπτυχιακό τίτλο (PhD) στη Χημική Μηχανική ή στη Φυσική ή στα Μαθηματικά ή στη Μηχανική (engineering).
Πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού ForTran και C++
Προηγούμενη εμπειρία σε χρήση πεπερασμένων ή φασματικών στοιχείων.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Ανάπτυξη λογισμικού μεγάλης κλίμακας με χρήση πεπερασμένων ή φασματικών στοιχείων για τη μελέτη της
επίδρασης σφαιρικών νανοσωματιδίων στις ρεολογικές ιδιοτήτων πολυμερικών νανοσύνθετων υλικών.
Εφαρμογή του κώδικα στην περίπτωση που η ρευστή μήτρα είναι:
(α) Νευτώνειο ρευστό,
(β) πολυμερικό ρευστό, και
(γ) πολυμερικό νανοσύνθετο υλικό.
ΟΡΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ:
Η ημερομηνία έναρξης της εργοδότησης θα είναι μεταξύ 01.09.2013 και 01.07.2014 και η ημερομηνία λήξης του
συμβολαίου θα είναι μεταξύ 28.02.2014 και 31.12.2014. Η διάρκεια της εργοδότησης θα είναι 6 μήνες και οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές θα είναι €1.866,00.
Από το ποσό αυτό θα αποκόπτονται εισφορές εργοδότη και
εργοδοτούμενου. Το πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ou μισθού και παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε δύο αντίτυπα:
(α) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά,
(β) ονόματα τριών ατόμων, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να είναι ακαδημαϊκοί, από τους οποίους δυνατό να
ζητηθούν συστάσεις.
Αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν σε ένα αντίτυπο ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημίου
Κύπρου, στο Κτίριο Συμβουλίου-Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντη (Πανεπιστημιούπολη), Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00 ή και να σταλούν ταχυδρομικώς σε φάκελο με την
ένδειξη "Θέση Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής" ο οποίος θα φέρει ευδιάκριτη
ταχυδρομική σφραγίδα. Θα θεωρούνται δε εμπρόθεσμα νοουμένου ότι θα φθάσουν στην Υπηρεσία Ανθρώπινου
Δυναμικού, το αργότερο μέχρι τις 23 Αυγούστου 2013 (με ευδιάκριτη σφραγίδα φακέλου 21 Αυγούστου 2013), με
αποκλειστική ευθύνη για τούτο του ενδιαφερόμενου.
Σημειώνεται ότι για τη χρονική περίοδο από 12/08/2013 μέχρι και τις 16/08/2013, οι Διοικητικές Υπηρεσίες του
Πανεπιστημίου Κύπρου θα παραμείνουν κλειστές λόγω θερινών διακοπών. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορεί να γίνεται
παραλαβή αιτήσεων κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον
προγράμματος Καθηγητή Γιώργο Γεωργίου, τηλ. 22892612 ή email: georgios@ucy.ac.cy.

υπεύθυνο του ερευνητικού

ΤΜΗΜΑ A
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

533

Αριθμός 366
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διόρθωση Δημοσίευσης
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με Αρ. 337 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 31.05.13, παραθέτει πιο κάτω, διορθωμένο, τον οριστικό Ειδικό Κατάλογο
Ατόμων με Αναπηρίες για την πρόσληψη εργοδότου μένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση καθηκόντων Εργατικών
Λειτουργών στο Τμήμα Εργασίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων
Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2011. Η ανάγκη για διόρθωση
προέκυψε ύστερα από εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε μέσα στην καθορισμένη προθεσμία η οποία εκ παραδρομής
δεν είχε εξεταστεί.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
-ΑΔΤ
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■Μόρία
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12,00

9
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Αριθμός 367
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Διόρθωση Δημοσίευσης
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης με Αρ. 338 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 31.05.13, παραθέτει πιο κάτω, διορθωμένο, τον οριστικό Ειδικό Κατάλογο/
Πίνακα Ατόμων με Αναπηρίες για την πρόσληψη εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για εκτέλεση καθηκόντων
Βοηθού Ασφαλιστικού Λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί
Διαδικασίας Πρόσληψης Εργοδοτουμένων Καθορισμένης Διάρκειας στη Δημόσια Υπηρεσία και για άλλα Συναφή Θέματα
Νόμου του 2011. Η ανάγκη για διόρθωση προέκυψε ύστερα από εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε μέσα στην
καθορισμένη προθεσμία η οποία εκ παραδρομής δεν είχε εξεταστεί.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
;ΑΔΤ :./.; ΜΟΡΙΑ
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Αριθμός 368
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι οι ενδοτμηματικές
γραπτές εξετάσεις σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Εργασίας για Εργατικούς Λειτουργούς θα διεξαχθούν στις
8 Ιουλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος στην οδό Κλήμεντος αρ. 9, Λευκωσία, στην
Αίθουσα Διαλέξεων του 6ου ορόφου.

