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ΤΜΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ  

ΘΕΣΗ  ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ  
 
Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα το εργαστήριο Software 
Engineering and Internet Technologies (SEIT) (https://www.cs.ucy.ac.cy/seit/) θα δεχτεί 1-2 
προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές Πληροφορικής ή παρεμφερούς κλάδου για πρακτική 
άσκηση για το καλοκαίρι 2022. Η πρακτική άσκηση θα αφορά εργασία στο πλαίσιο της Πράξης με 
τίτλο «Ενίσχυση της Προβολής Παραλιών και Παράκτιων Περιοχών και Προβλημάτων με 
Πληθοπορισμό», Ακρωνύμιο: SocioCoast, και ΟΠΣ 5050709 (Interreg V-A Greece-Cyprus 2014-
2020) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και 
της Κύπρου. 
 
Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει για διάστημα 1-3 μήνες και να είναι πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί η πρακτική άσκηση να είναι και για την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2022/2023. 
 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: 
 
Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα θα είναι η παροχή υποστήριξης για 
δραστηριότητες του έργου SocioCoast. Το έργο SocioCoast στοχεύει στη ενίσχυση των παραλιών 
και των παράκτιων περιοχών μέσω της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για τους επισκέπτες. 
Θα δημιουργήσει ένα σύνολο εργαλείων για την παροχή πληροφοριών, τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών δεδομένων, αξιοποιώντας  παράλληλα ανοικτά δεδομένα και δεδομένα από 
τους επισκέπτες. Η πρακτική άσκηση μπορεί να είναι στις παρακάτω περιοχές:  

• Ανάλυση, υλοποίηση και έλεγχος λειτουργιών για συμβατότητα με τον Γενικό Κανονισμό 
για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). 

• Ανάλυση, υλοποίηση και έλεγχος βάσης δεδομένων για την πλατφόρμα γνώσης. 

• Ανάλυση, υλοποίηση και έλεγχος API για την πλατφόρμα γνώσης. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω: 

i. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνίες διαθεσιμότητας. 
ii. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να περιλαμβάνεται διεύθυνση επικοινωνίας και 

αριθμός τηλεφώνου. 
iii. Αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών. 

 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή PDF στη Δρ. 
Γεωργία Καπιτσάκη (gkapi@ucy.ac.cy) με κοινοποίηση στη Δρ. Μαρία Παπούτσογλου 
(mpapoutsogloy@gmail.com). 
 
Η ανακοίνωση παραμένει ανοιχτή μέχρι να βρεθεί ο/-οι κατάλληλος/-οι υποψήφιος/-ο. 
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