
 
 

 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Ερευνητικό Εργαστήριο Διαδραστικότητας 
 
Το Ερευνητικό Εργαστήριο Διαδραστικότητας του Τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών (Cyprus 
Interaction Lab,  http://cyprusinteractionlab.com/) ανακοινώνει 5 Internships για απασχόληση σε ερευνητικά 
προγράµµατα.   
 
Γενικά θέµατα: 

• Συνεργατική τεχνολογία και µάθηση: Διαδραστικές επιφάνειες και οθόνες πολλαπλής αφής. 
• Εφαρµογές πολυµέσων: Σχεδιασµός και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρµογών για οθόνες πολλαπλής αφής. 
• Χρήση της τεχνολογίας για την προώθηση της ειρήνης και την επίλυση κοινωνικών προβληµάτων.  
• Προβληµατοκεντρική µάθηση σε δηµιουργικά περιβάλλοντα πληροφορίας και επικοινωνίας.  
• Ροµποτική στην εκπαίδευση.  
• Χρησιµοποιώντας ανιχνευτή µατιών (eye tracker) για καταγραφή του γνωστικού φόρτου στην χρήση 

διαδραστικών πολυµέσων ή ηλεκτρονικών παιχνιδιών  
• Web 2.0 και Δυσλεξία 
• Κοινωνική πτυχή των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
• Δηµιουργία σχεδιαστικών προδιαγραφών για δηµιουργία προσβάσιµου πολυµεσικού υλικού 
• Πολιτισµικές διαφορές και Σχεδιασµός Διαδραστικών Συστηµάτων 
• Συνδέοντας θεωρίες µάθησης και πρακτικές ευχρηστίας στο τοµέα των διαδραστικών πολυµέσων 

 
Η απασχόληση είναι σε εθελοντική βάση για την περίοδο 1 Ιουνίου 2013 - 31 Ιουλίου 2013 (3 µέρες εβδοµαδιαίως) 
και δεν θα προσφέρονται απολαβές. 
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

• να φοιτούν σε πρόγραµµα Masters ή να είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου. 
• έχουν καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. 
• µπορούν να παρευρίσκονται και να εργάζονται στο Cyprus Interaction Lab 3 µέρες εβδοµαδιαίως για την 

περίοδο  1 Ιουνίου 2013 - 31 Ιουλίου 2013.  
• ενδιαφέρονται για ένα από τα γενικά θέµατα στην πιο πάνω λίστα (το τελικό θέµα για έρευνα θα 

καθοριστεί από τον φοιτητή) 
• έχουν όρεξη για δουλειά και µάθηση, έχουν οργανωτικές ικανότητες, έχουν άριστη ικανότητα χρήσης 

υπολογιστών.  
 
Ποιό το κέρδος για τον συµµετέχοντα: 

• Απόκτηση έµπρακτης εµπειρίας στη διεκπεραίωση έρευνας ως µέλος της ερευνητικής οµάδας του Cyprus 
Interaction Lab. 

• Ενεργή συµµετοχή στην ανάπτυξη του εργαστηρίου. 
• Πιστοποιητικό εργασίας. 
• Στην περίπτωση µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών τεχνών του ΤΕΠΑΚ, 

υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της εργασίας αυτής σε Πτυχιακή Εργασία για ΜΑ.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλουν:  

• Βιογραφικό σηµείωµα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.  
• Δήλωση ενδιαφέροντος (µέχρι µια σελίδα) στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά που να εκφράζει το ενδιαφέρον 

σας για το θέµα επιλογής και τις ερευνητικές σας εµπειρίες (µέχρι µια σελίδα για κάθε θέµα που σας 
ενδιαφέρει).  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε την Δρ. Άντρη Ιωάννου στο 
andri.i.ioannou@cut.ac.cy. Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά στο andri.i.ioannou@cut.ac.cy µέχρι τη 1η 
Μαΐου, 2013.  



 

 
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND GRAPHIC ARTS 
Cyprus Interaction Lab 

 
The Cyprus Interaction Lab (http://cyprusinteractionlab.com/) in the Department of Multimedia and Graphic Arts 
announces 5 Internships. 
 
General Topics: 

• Collaboratiion technology and learning: Ιnteractive surfaces and multitouch tabletops.  
• Multimedia Applications: Design and development of educational applications for multitouch interactive 

tabletops. 
• Use of technology for peace and conflict management. 
• Problem-based leaning in creative information and communication spaces.  
• Robotics in education. 
• Use of eye tracking for evaluating/determining cognitive loads in the use of interactive multimedia or 

computer games  
• Web 2.0 and Dyslexia 
• Social Dimensions of Computer Games 
• Creation of design guidelines for the creation of accessible multimedia content 
• Cultural differences in the design of interactive systems 
• Combining learning theories to usability practises in the area of interactive multimedia 

 
Your occupation will be on a voluntary basis, for 3 days a week, for the period June 1, 2013 to July 31, 2013 and 
there will be no payment.  
 
Applicants should:  

• be in a Masters program or hold a Masters degree.  
• have very good knowledge of Greek and English. 
• be able to work at the Cyprus Interaction Lab, 3 days a week from June 1, 2013 to July 31, 2013. 
• be interested in one of the topics listed above (the research topic will be finalized by the student intern). 
• be eager to learn and work hard, have organizational skills, have excellent computer skills.  

 
Benefit for the Intern:  
• Hands-on experience with research projects as a member of the research team at the Cyprus Interaction Lab.  
• Active involvement in the development of the Cyprus Interaction Lab.  
• Participation certificate.  
• In the case of MA students in the Department of Multimedia and Graphic Arts at CUT, their Internship projects 

can be expanded to an MA thesis. 
 
Applicants must submit:  

• Curriculum vitae in Greek and/or English 
• Letter of interest (1 page max) in Greek and/or English documenting your interest in the selected topic  and 

research experience (1 page max for every topic selected from the list above).  
 
For further information, the interested applicants can contact Dr. Andri Ioannou at andri.i.ioannou@cut.ac.cy 
Applications must be submitted electronically at andri.i.ioannou@cut.ac.cy by May 1st, 2013.  
 


