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Για προπτυχιακό και µεταπτυχιακό υπότροφο
Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) του Ερευνητικού Κέντρου
Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «Αθηνά»),
έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.1514/1985, όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.2919/2001, προτίθεται να απασχολήσει ένα άτοµο ως προπτυχιακό υπότροφο και ένα άτοµο ως µεταπτυχιακό υπότροφο
στα πλαίσια ερευνητικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Συγκεκριµένα, οι απαιτήσεις έχουν ως εξής:
Αντικείµενο Έργου:
Μεταπτυχιακός Υπότροφος
- Έρευνα και ανάπτυξη στην περιοχή των ανθρωποκεντρικών υπολογιστικών συστηµάτων και
των διεπαφών ανθρώπου / µηχανής και ανάπτυξη συναφών εφαρµογών.
- Προγραµµατισµός και ανάπτυξη εφαρµογών για αυτοοδηγούµενη ροµποτική πλατφόρµα τύπου PeopleBot.
Προπτυχιακός Υπότροφος
- Ανάπτυξη µαθησιακών αντικειµένων σε πολυγλωσσική πλατφόρµα ηλεκτρονικής µάθησης.
Επιθυµητά προσόντα:
Προπτυχιακός Υπότροφος
- Εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ.
- Εµπειρία χειρισµού εργαλείων γραφιστικής σχεδίασης (τύπου Photoshop, AutoCAD κλπ).
- Εκπαιδευτική εµπειρία σε αντικείµενα συναφή µε την πληροφορική θα θεωρηθεί προσόν.
Μεταπτυχιακός Υπότροφος
- Μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο πληροφορικής ή πολυτεχνικής σχολής ή άλλης ειδικότητας συναφούς µε το αντικείµενο της πρόσκλησης.
- Εγγραφή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών πολυτεχνικής σχολής ή σχολής Η/Υ.
- Γνώσεις σχεδίασης λογισµικού / software engineering.
- Προγραµµατιστική εµπειρία µε έµφαση σε αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό και web-based
programming.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
- Εµπειρία συµµετοχής στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρµογών για έργα πληροφορικής θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
- Εµπειρία σε HTML, XML, C++ και Java θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
- Συµµετοχή σε επιστηµονικές εργασίες / δηµοσιεύσεις θα θεωρηθεί πλεονέκτηµα.
Η διάρκεια της χρηµατοδότησης είναι 3-6 µήνες.
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνοδευόµενη από σχετικό βιογραφικό, µπορεί να υποβάλλεται
µέχρι την 25-09-2009, στη ∆ιεύθυνση: Γραµµατεία Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά», Τσιµισκή 58, 67100 Ξάνθη.
Για πληροφορίες σχετικά µε την παραπάνω θέση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στον
∆ρ. Χρήστο Εµµανουηλίδη (chrisem@ipet.gr), καθώς και στη Γραµµατεία του Ι.Π.Ε.Τ./Ε.Κ. «Αθηνά»
στο τηλέφωνο 25410-78787.
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