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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για χορήγηση δύο (2) υποτροφιών
Το Ιν σ τιτο ύ το Ε πε ξε ργ ασία ς Λό γου (Ι.Ε.Λ.) Ξά ν θη ς του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»,
εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αρ. πρωτ. 856/09-02-2012
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας περί του αριθμού υποτροφιών που
χορηγούνται από το Ε.Κ. «Αθηνά», προτίθεται να απασχολήσει δύο (2) υποτρόφους με Υποτροφία
τύπου Α ή Β (Εξειδίκευσης & Επιμόρφωσης) διάρκειας έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες και συνολικής
αμοιβής 16.000 € έκαστη, για απασχόληση στο ερευνητικό έργο “ATLAS - Advanced Tourism Planning
System”, στο πλαίσιο του οποίου θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες ενίσχυσης ιδιωτικότητας, τεχνικές
ανάκτησης πληροφορίας, καθώς και αλγοριθμική θεωρία παιγνίων.
Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:
η
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέχρι την 28 Δεκεμβρίου 2012 στην παρακάτω
διεύθυνση:
Ε.Κ. «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Τ.Θ. 159, 671 00
Ξάνθη
τα εξής δικαιολογητικά:
Αντίγραφο τίτλου σπουδών ΗΜΜΥ ή Πληροφορικής ή ισοδύναμο,
Βιογραφικό σημείωμα,
Έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά-ερευνητικά
ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεργασθεί με το Ε.Κ.
«Αθηνά» στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας,
Δύο συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία.
Θα θεωρηθούν πλεονεκτήματα ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών πληροφορικής ή πολυτεχνικής σχολής ή άλλης ειδικότητας
συναφούς με το αντικείμενο της πρόσκλησης.
Εμπειρία σε τεχνολογίες Ενίσχυσης Ιδιωτικότητας (Privacy Enhancing Technologies)
Εμπειρία σε τεχνικές Ανάκτησης Δεδομένων (Information Retrieval)
Εμπειρία σε εφαρμογές Αλγοριθμικής Θεωρίας Παιγνίων (Algorithmic Game Theory)
Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ως επίσημη ημερομηνία υποβολής
υπολογίζεται η ημερομηνία ταχυδρομικής αποστολής και η οποία πρέπει να εξασφαλίζει την
παραλαβή μέχρι τις 28/12/2012.
Διαδικασία Επιλογής:
Οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν βάσει των τυπικών και ουσιαστικών τους
προσόντων, καθώς και της έκθεσης σκοπιμότητας.
Πληροφορίες:
Για θέματα διοικητικής φύσεως: Καραμαλίδου Κατερίνα, Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας Ξάνθης,
Τηλ.: 25410-78787 (εσωτ.111), Fax: 25410-63656, e-mail: kkaramal@ipet.gr.

Για θέματα επιστημονικής φύσεως: Επ. Καθηγητής Εφραιμίδης Παύλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Έργου, Τηλ.: 25410-79756, e-mail: pefraimi@ee.duth.gr.
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