ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ
ΘΕΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ
Σν Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξωζε κίαο θελήο ζέζεο Μεηαπηπρηαθνύ πλεξγάηε γηα
κεξηθή απαζρόιεζε ζην ηξηεηέο εξεπλεηηθό πξόγξακκα: «Open SOA-based context-aware system for mobile learning»
ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη από ην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ.
ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΔΡΓΟΤ: Σν ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθό πξόγξακκα έρεη ωο ζθνπό ηελ αμηνπνίεζε (1) ηωλ πξνδηαγξαθώλ
ηνπ Learning Design (LD) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ mobile learning θαη (2) ηνπ context awareness πέξαλ ηνπ απινύ
ρωξνρξνληθνύ επηπέδνπ πνπ λα βαζίδεηαη ζε Ννήκνλα Πξνζαξκνγή (Intelligent Adaptation). Ο επηζηεκνληθόο ζηόρνο
ηεο έξεπλαο είλαη ε ζρεδίαζε πεξηβάιινληνο κάζεζεο ελ θηλήζεη πνπ λα αμηνπνηεί λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ρωξίο λα
απαηηεί εμαξρήο επαλαζρεδηαζκό. Απηό ζα γίλεη κέζω ζπζηήκαηνο αξρηηεθηνληθήο ππεξεζηώλ (context-aware SOA)
πνπ εζηηάδεη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πεξηιακβάλεη επίπεδν Πνηόηεηαο Δθπαηδεπηηθώλ Τπεξεζηώλ.
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
1. Πηπρίν Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο
2. Μεηαπηπρηαθό Μεραληθνύ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο
3. Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα
4. Δκπεηξία ζε κειέηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη δνθηκή εξγαιείωλ ζρεηηθώλ κε Τπεξεζίεο Ιζηνύ.
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ/ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΘΔΗ: Μειέηε ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη δνθηκή εξγαιείωλ ζρεηηθώλ κε Τπεξεζίεο Ιζηνύ
ΓΙΑΡΚΔΙΑ: Γηάξθεηα απαζρόιεζεο 2 κήλεο.
ΑΠΟΛΑΒΔ: πλνιηθή ακνηβή (αθαζάξηζην πνζό) 2.000€.
Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη όπωο ζπκπιεξώζνπλ ηα ζηνηρεία ζηε ζειίδα πνπ αθνινπζεί θαη ηελ απνζηείινπλ κε
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν από ηελ δηεύζπλζή ηνπο ζην Α.Π.Κπ ζηελ δηεύζπλζε christiana.georgiou@ouc.ac.cy κέρξη θαη
ηελ Σεηάξηε 16 Ννεκβξίνπ 2011 κε ηίηιν ηνπ κελύκαηνο «ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ - Αίηεζε κεραληθνύ ινγηζκηθνύ γηα
OpenSOA».
Γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηελ Τπεξεζία
Έξεπλαο ηνπ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ζην ηειέθωλν +357 22411721, θαζεκεξηλά από Γεπηέξα κέρξη θαη
Παξαζθεπή από ηηο 07:30 – 14:30.
Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε θύζε ηεο εξγαζίαο/αξκνδηόηεηεο, νη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα επηθνηλωλήζνπλ κε ηνλ
Γξ Θαλάζε Υαηδειάθν, Καζεγεηή Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάηωλ (thh@ouc.ac.cy )
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ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ
ΘΕΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ (ςνοδεςτικό έγγπαφο-τοισεία αιτούντα)

1.

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάηω ζηνηρεία.
ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΣΑ:...................................................................................................................................................
ΣΗΛΕΦΩΝΟ:...............................................................................................................................................................
ΥΕΗ ΜΕ ΣΟ ΑΠΚΤ:………………………………………………………………………………………………………….

2.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ/ΚΑΣΑΡΣΙΗ

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ηνπο αθξηβείο ηίηινπο ηωλ πηπρίωλ ζαο, ην όλνκα ηνπ θνξέα/νξγαληζκνύ πνπ παξείρε ηελ
αληίζηνηρε εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, θαζώο θαη ην έηνο απνθνίηεζεο. Γηα θάζε πηπρίν πνπ έρεηε ζηελ θαηνρή ζαο θαη
ζεωξείηε πωο είλαη ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάηω ζηνηρεία
ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΟΤ:……………………………………………………………………………………………………………………
ΦΟΡΕΑ/ΟΡΓΑΝΙΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….
ΕΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΗ:………………………………………………………………………………………………………………

3.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

Παξαθαιώ αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ηωλ πην πξόζθαηωλ εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ ζηα νπνία ζπκκεηείραηε (κέρξη 3
έξγα). Γηα θάζε εξεπλεηηθό έξγν ζην νπνίν έρεηε ζπκκεηάζρεη ζπκπιεξώζηε ηα παξαθάηω ζηνηρεία
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΤ:………………………………………………………………………………………………………………………
ΥΡΟΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΜΕΣΟΥΗ:………………………………………………………………………………..
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΥΟΛΗΗ/ ΚΤΡΙΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ (μέσπι 100 λέξειρ):…………………………………………….
ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΡΓΟΤ:……………………………………………………………………………………………………………….
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