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Σο Σεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου δζχεται αιτιςεισ για τθν πλιρωςθ μίασ (1) θζςησ Ερευνητικοφ 
υνεργάτη  ςτο Σμιμα Πολυμζςων και Γραφικϊν Σεχνϊν, ερευνθτικό εργαςτιριο GET Lab, για πλήρη 
απαςχόλθςθ ςε ερευνθτικό πρόγραμμα ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Γραφικά Τπολογιςτϊν, Εικονική 
Πραγματικότητα και Διαδραςτικζσ Σεχνολογίεσ» 

 
Οι υποψήφιοι για αυτή την θζςη θα πρζπει να κατζχουν: 

1. Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο από Αναγνωριςμζνο Πανεπιςτιμιο ςε ζνα ι ςυνδυαςμό των 
ακόλουκων περιοχϊν: Πλθροφορικι, Μθχανικι Ηλεκτρονικϊν Τπολογιςτϊν, Διαδραςτικά 
Πολυμζςα, χεδιαςμό και Ανάπτυξθ Ηλεκτρονικϊν Παιχνιδιϊν ι ςε άλλθ ςυναφισ ςπουδι. 

2. Πολφ καλζσ προγραμματιςτικζσ ικανότθτεσ. 
3. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ προγραμματιςτικισ γλϊςςασ C/C++ ι/και εξαίρετθ γνϊςθ μθχανισ ανάπτυξθσ 

παιχνιδιϊν. 
4. Εμπειρία ςτθ χριςθ θ/και ςτον προγραμματιςμό διαδραςτικϊν τεχνολογιϊν. 
5. Εμπειρία ςτθ διεκπεραίωςθ ζρευνασ ςχετικι με το γνωςτικό αντικείμενο. 
6. Οργανωτικζσ ικανότθτεσ. 
7. Πολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ).  

 
Σα πιο κάτω θα θεωρηθοφν ωσ επιπρόςθετα προςόντα: 

1. Εμπειρία ςτο προγραμματιςμό με τθ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ OpenGL. 
2. Εμπειρία ςτο προγραμματιςμό καρτϊν γραφικϊν (GPU programming). 
3. Εμπειρία ςτθν υποβολι ερευνθτικϊν προτάςεων ι/και προθγοφμενθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικά 

προγράμματα. 
4. Πολφ καλι γνϊςθ λογιςμικοφ για τριςδιάςτατθ μοντελοποίθςθ. 
5. Κατοχι διδακτορικοφ τίτλου από αναγνωριςμζνο πανεπιςτιμιο, ςε κζμα ςυναφι με το γνωςτικό 

αντικείμενο. 
 

Οι μθνιαίεσ ακακάριςτεσ απόλαβεσ του υποψθφίου κα ανζρχονται ςτα €1494.77. Δεν κα παρζχεται 13οσ 
μιςκόσ. Η εργοδότθςθ κα είναι για 6 μινεσ (πλιρθσ απαςχόλθςθ), με προοπτικι ανανζωςθσ  
 
Ο ερευνθτικόσ ςυνεργάτθσ, κα ςυςχετιςτεί με το ερευνθτικό εργαςτιριο του τμιματοσ Πολυμζςων και 
Γραφικϊν Σεχνϊν, Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (GET Lab – 
www.getlab.org). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 
 

1. Επιςτολι ςτθν οποία να δθλϊνουν το ενδιαφζρον τουσ και ςτθν οποία να φαίνεται κακαρά θ 
θμερομθνία κατά τθν οποία μποροφν να αναλάβουν κακικοντα ςε περίπτωςθ επιλογισ. 

2. φντομθ αναςκόπθςθ του ερευνθτικοφ τουσ ζργου, κακϊσ και ςφντομθ περιγραφι των μελλοντικϊν 
επιςτθμονικϊν τουσ ςχεδίων (μζχρι 2 ςελίδεσ). 
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3. Πλιρθσ βιογραφικό ςθμείωμα (ςτα Αγγλικά ι/και ςτα Ελλθνικά). 
4. Λίςτα δθμοςιεφςεων (μόνο εάν εφαρμόηεται). 
5. Αποδεικτικά ςτοιχεία των προςόντων τουσ. 
6. Ονόματα και ςτοιχεία επικοινωνίασ δυο ατόμων από τουσ οποίουσ δυνατό να ηθτθκοφν ςυςτάςεισ. 
7. Πλιρεισ ςτοιχεία επικοινωνίασ.  

 
Οι αιτιςεισ πρζπει να υποβλθκοφν ςε κλειςτό φάκελο με τθν ζνδειξθ «Αίτηςη για τη θζςη Ερευνητικοφ 
υνεργάτη ςτο GET Lab, Σμήμα Πολυμζςων και Γραφικϊν Σεχνϊν» και να παραδοκοφν ςτα γραφεία του 
Σεχνολογικοφ Πανεπιςτημίου Κφπρου, Σομζασ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ ςτη διεφθυνςη Αρχιεπιςκόπου 
Κυπριανοφ 31, 3036 Λεμεςόσ ή να αποςταλοφν με ςυςτημζνο ταχυδρομείο ςτην Σ.Θ. 50329, 3603 Λεμεςόσ 
με ευδιάκριτη ταχυδρομική ςφραγίδα όχι αργότερα από την Παραςκευή, 30 Μαΐου 2014 και ϊρα 2:00 μ.μ. 
η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολήσ των αιτήςεων. 
 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκεφκοφν τθν ιςτοςελίδα του 
Πανεπιςτθμίου http://www.cut.ac.cy  ι του ερευνθτικοφ εργαςτθρίου GET Lab http://www.getlab.org ι να 
επικοινωνιςουν απ’ ευκείασ με τθν επιςτθμονικι υπεφκυνθ του ζργου Δρ. Δζςποινα Μιχαιλ ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ despina.michael@cut.ac.cy.  
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