ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «PULCHRA»
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) ή δύο (2) κενών
θέσεων Ειδικού Επιστήμονα για πλήρη ή μερική απασχόληση για διάρκεια μέχρι 36 μηνών στο
ερευνητικό έργο
PULCHRA και τίτλο «Science in the City: Building Participatory Urban Learning
Community Hubs through Research and Activation»
The PULCHRA project will explore the open schooling concept in the theme "Cities as urban ecosystems”, in view
of creating new partnerships in local communities to foster science education for all citizens. Schools, in cooperation
with other stakeholders will become agent of community well-being, taken that the theme to be explored encompasses
the natural environment, the built environment and the socio-economic environment in cities. This is of great
importance, taken that the urgency of cities to be approached as urban ecosystems is underestimated and limitedly
linked to science education for all citizens. The methodology is based on pilot themes (termed as City Challenges)
which create know-how, built trust in the science approach based on own experience, facilitate skilled use of tools
and support community building as they are based upon the identity of the communities in which they take place. A
City Challenges (technological) Platform is developed to bridge partners, schools and stakeholders; mixed Science
Teams and students acting as City Reporters will explore and disseminate the City Challenges respectively. Our
approach is situated in the own living environment. Engaging in environmental education has a direct impact upon
the community and the personal lives of the participants. The benefit of international cooperation of the EU member
states becomes obvious at the community level. The consortium is coherent and brings complementary expertise,
whereas the project is supported by a wide variety of stakeholders in the participating countries, a fact which is
considered an asset of the project and shows its replication potential. Finally the pilot themes to be explored within
the project exhibit richness in science as they take note of several scientific fields as related to cities as urban
ecosystems, they are supported by technology, bring in innovation and are directly linked to SDGs and the European
policies for cities.

Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα HORIZON 2020

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η πλήρωση της θέσης θα γίνει με συμβόλαιο για 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη
του έργου κατόπιν αμοιβαίας συγκατάθεσης. Το έργο αναμένετε να ξεκινήσει την 1 Σεπτεμβρίου
2019 και θα υλοποιείται μέχρι τις 31/08/2022 (συνολική διάρκεια 36 μήνες).
Σημειώνεται ότι το άτομο ή τα άτομα τα οποία θα εργοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν φυσική
παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Το σύνολο της αμοιβής για την εργασία του/των ερευνητή/ών μερικής απασχόλησης είναι €10.200
ανά έτος (€850 για κάθε μήνα), μικτά συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και
αναμένεται να εργοδοτηθουν από την 1 Σεπτεμβρίου 2019. Να σημειωθεί ότι το πιο πάνω ποσό
αναφέρεται για την κάθε θέση ξεχωριστά.
Το σύνολο της αμοιβής για την εργασία του ερευνητή πλήρης απασχόλησης είναι €1.050 για κάθε
μήνα, μικτά συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών και αναμένεται να εργοδοτηθεί
από την 1 Μαΐου 2020.
Σε περίπτωση πλήρωσης των θέσεων των ερευνητών μερικής απασχόλησης δεν θα γίνει πρόληψη
ερευνητή πλήρους απασχόλησης.
Διευκρινίζεται ότι το έργο δεν προβλέπει 13ο μισθό.
Επιπρόσθετα, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στη
σύναψη της σύμβασης με τον Ειδικό Επιστήμονα, ή να καθυστερήσει την έναρξη ισχύος της, αν
δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για το έργο με το Φορέα
Χρηματοδότησης.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Το άτομο (ή άτομα) που θα επιλεγούν θα συμβάλει(ουν) στις πιο κάτω γενικές και ειδικές
δραστηριότητες των έργων:

Γενικές δραστηριότητες:


Ετοιμασία ερευνητικών άρθρων και άλλων αναφορών για τα έργα



Συμβολή στις δραστηριότητες διαχείρισης και διάχυσης που οργανώνονται στην Κύπρο
και στο εξωτερικό



Ετοιμασία υλικού σχετικά με το έργο



Διεκπεραίωση προσφορών και συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών



Οποιοδήποτε άλλο καθήκον σχετικό με το έργο ανατεθεί

Ειδικές δραστηριότητες:


Διεξαγωγή ανασκόπησης βιβλιογραφίας σχετικά με τα θέματα του έργου



Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού για το έργο



Διεξαγωγή εμπειρικών ερευνητικών μελετών οι οποίες σχετίζονται με το έργο



Συμμετοχή στις συναντήσεις που θα διεξάγονται στις χώρες του κάθε εταίρου



Συγγραφή και ετοιμασία παραδοτέων όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις του έργου
καθώς επίσης και των πρακτικών συναντήσεων



Και ότι άλλο του ανατεθεί σχετικά με το έργο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Προπτυχιακό τίτλος Σπουδών σε θέματα περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου και της
Χημικής Μηχανικής ή άλλο συναφή κλάδο
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ένα από την Διαχείριση ή και Μηχανική
Περιβάλλοντος ή Χημική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο
3. Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών άρθρων (να κατατεθεί κατάλογος
δημοσιεύσεων)
4. Τεκμηριωμένη εμπειρία σε συγγραφή και συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
5. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, και ικανότητα κατανόησης τεχνικών κειμένων στην Αγγλική
γλώσσα

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο
2. Διαπιστεύσεις από φορείς διαπίστευσης σε θέματα παροχής εκπαίδευσης, διασφάλισης
ποιότητας ή άλλους φορείς
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν σε ψηφιακή μορφή τα ακόλουθα:
(1) Σύντομο σημείωμα (1 σελίδα) που να απαντά ρητά σε καθένα από τα απαιτούμενα και τα
επιθυμητά προσόντα και στο οποίο να δηλώνουν εάν ενδιαφέρονται (μπορούν να δηλώσουν και
τα δύο) εάν προτιμούν μερική ή πλήρη απασχόληση.
(2) Βιογραφικό σημείωμα (μέγιστο 10 σελίδες) ή αναφορά σε δικτυακό τόπο. Στο βιογραφικό
σημείωμα να παρουσιάζεται ξεχωριστή ενότητα που να δηλώνει (α) κατάλογος δημοσιεύσεων σε
διεθνή περιοδικά (β) κατάλογος δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια (γ) άλλες δημοσιεύσεις (δ)
κατάλογος συμμετοχής σε ερευνητικά έργα.
(3) Ονόματα ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού για συστάσεις.
(4) Έγγραφα που τεκμηριώνουν προηγούμενη σχετική εμπειρία ή αναφορά σε δικτυακό τόπο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο
σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Λέκτορα Δρ
Αντώνη Α. Ζορπα (antonis.zorpas@ouc.ac.cy) ή με την κα. Ευσταθία Νικοδήμου, στη Μονάδα
Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης στο research@ouc.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22411790.

