
 
 

 
 

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΥΝΩΝ 
MICROSOFT COMPUTER GAMES AND EMERGING TECHNOLOGIES RESEARCH LAB 

ΘΕΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗ 
 
Τν Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ δέρεηαη αηηήζεηο γηα ηελ πιήξσζε μίαρ (1) θέζηρ Επεςνηηικού ςνεπγάηη ζηο Σμήμα Πολςμέζυν και 
Γπαθικών Σεσνών για μεπική απαζσόληζη (15 ώπερ εβδομαδιαίυρ) ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Γπαθικά 
Τπολογιζηών, Εικονική Ππαγμαηικόηηηα και Διαδπαζηικέρ Σεσνολογίερ». 

 
Οι ςποτήθιοι για ηην πιο πάνυ θέζη θα ππέπει να καηέσοςν: 
 

(1) Πηπρίν θαη Μεηαπηπρηαθό ηίηιν από Αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ζε έλα ή ζπλδπαζκό ησλ αθόινπζσλ πεξηνρώλ: Πιεξνθνξηθή, 
Μεραληθή Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ ή ζε άιιε ζπλαθήο ζπνπδή 

(2) Άξηζηεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηθαλόηεηεο 
(3) Εμαηξεηηθή γλώζε ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο γιώζζαο C/C++ ή/θαη εμαίξεηε γλώζε κεραλήο αλάπηπμεο παηρληδηώλ 
(4) Εκπεηξία ζηε ρξήζε ε/θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό δηαδξαζηηθώλ ηερλνινγηώλ 
(5) Εκπεηξία ζηε δηεθπεξαίσζε έξεπλαο ζρεηηθή κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν 
(6) Οξγαλσηηθέο ηθαλόηεηεο 
(7) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο (πξνθνξηθόο θαη γξαπηόο ιόγνο)  

 
Σα κάηυθι αποηελούν επιππόζθεηα πποζόνηα ηα οποία θα ληθθούν πολύ ζοβαπά ςπότη ζηην αξιολόγηζη ηυν αιηήζευν: 
 

(1) Εκπεηξία ζην πξνγξακκαηηζκό κε ηε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο OpenGL 
(2) Εκπεηξία ζην πξνγξακκαηηζκό θαξηώλ γξαθηθώλ (GPU programming) 
(3) Εκπεηξία ζηελ ππνβνιή εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ή/θαη πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 
(4) Πνιύ θαιή γλώζε ινγηζκηθνύ γηα ηξηζδηάζηαηε κνληεινπνίεζε 
(5) Καηνρή δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ από αλαγλσξηζκέλν παλεπηζηήκην, ζε ζέκα ζπλαθή κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν 

 
Οη κεληαίεο αθαζάξηζηεο απόιαβεο ηνπ ππνςεθίνπ ζα αλέξρνληαη ζηα € 703.87. Δελ ζα παξέρεηαη 13νο κηζζόο. Η εξγνδόηεζε ζα είλαη γηα 9 κήλεο (15 
ώξεο εβδνκαδηαίσο), κε πξννπηηθή αλαλέσζεο γηα αθόκε 12 κήλεο. Η αλαλέσζε δύλαηαη λα είλαη κε πςειόηεξν κηζζό θαη γηα εξγαζία πεξηζζόηεξσλ 
σξώλ αλά εβδνκάδα. 
 
Ο εξεπλεηηθόο ζπλεξγάηεο, ζα ζπζρεηηζηεί κε ην εξεπλεηηθό εξγαζηήξην ηνπ ηκήκαηνο Πνιπκέζσλ θαη Γξαθηθώλ Τερλώλ, Microsoft Computer Games 
and Emerging Technologies Research Lab (GETlab – http://www.getlab.org). 
 
Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να ςποβάλοςν ζε 2 ανηίγπαθα ηα ακόλοςθα: 
 

1. Επηζηνιή ζηελ νπνία λα δειώλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζηελ νπνία λα θαίλεηαη θαζαξά ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία κπνξνύλ λα 
αλαιάβνπλ θαζήθνληα ζε πεξίπησζε επηινγήο  

2. Σύληνκε αλαζθόπεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ, θαζώο θαη ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ κειινληηθώλ επηζηεκνληθώλ ηνπο ζρεδίσλ (κέρξη 2 
ζειίδεο)  

3. Πιήξεο βηνγξαθηθό Σεκείσκα (ζηα Αγγιηθά ή/θαη ζηα Ειιεληθά)  
4. Λίζηα δεκνζηεύζεσλ (κόλν εάλ εθαξκόδεηαη)  
5. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία ησλ πξνζόλησλ ηνπο 
6. Ολόκαηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο δπν αηόκσλ από ηνπο νπνίνπο δπλαηό λα δεηεζνύλ ζπζηάζεηο 
7. Πιήξεηο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο  

 
Οι αιηήζειρ ππέπει να ςποβληθούν ζε κλειζηό θάκελο με ηην ένδειξη «Αίηηζη για ηην θέζη Επεςνηηικού ςνεπγάηη ζην Σμήμα Πολςμέζυν 
και Γπαθικών Σεσνών» ζηα γπαθεία ηος Σεσνολογικού Πανεπιζηημίος Κύππος, Τνκέαο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ ζηε δηεύζπλζε Αξρηεπηζθόπνπ 
Κππξηαλνύ 31, 3036 Λεκεζόο ή να αποζηαλούν με ζςζηημένο ηασςδπομείο (Τ.Θ. 50329, 3603 Λεκεζόο) με εςδιάκπιηη ηασςδπομική ζθπαγίδα 
όσι απγόηεπα από ηην Δεςηέπα, 25 Φεβποςαπίος 2013 και ώπα 2:00 μμ η οποία είναι η ηελεςηαία ημεπομηνία για ηην ςποβολή ηυν αιηήζευν.  
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηζθεθζνύλ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ http://www.cut.ac.cy  ή ηνπ εξεπλεηηθνύ 
εξγαζηεξίνπ GETlab http://www.getlab.org ή λα επηθνηλσλήζνπλ απ’ επζείαο κε ηελ επηζηεκνληθή ππεύζπλε ηνπ έξγνπ Δξ. Δέζπνηλα Μηραήι ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε despina.michael@cut.ac.cy. 
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