ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποτροφία
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste: η Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ –
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.2.1» σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ
2821/31-07-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 2076 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Κωδ. Πρόσκλησης: ILSP.219.ΥΠ.GRE-0319
Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) εποπτευόμενο από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και
ειδικότερα το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRE-Taste: η
Γεύση της Ελλάδας» της Πράξης «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»/ Τομέας Προτεραιότητας 2.2.1»
σύμφωνα με την υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 2821/31-07-2018 ένταξη της ανωτέρω Πράξης με κωδ.
ΟΠΣ 2076 που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) υπότροφο στην ακόλουθη περιοχή υποτροφίας:





Ανάπτυξη θησαυρών και οντολογιών.
Συμμετοχή στην ανάπτυξη συστήματος μηχανικής μετάφρασης.
Συμβολή στις δράσεις διάχυσης και αξιοποίησης και στη σύνταξη επιστημονικών
δημοσιεύσεων.
Συμβολή στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης και τεχνικών αναφορών.

Απαιτούμενα προσόντα:
Οι απαιτήσεις για την παραπάνω υποτροφία είναι οι εξής:

Υποψήφιοι διδάκτορες φοιτητές εγγεγραμμένοι σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πτυχίο στην Ελληνική Φιλολογία.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Υπολογιστική Γλωσσολογία.

Εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπολογιστικών γραμματικών.

Εμπειρία στη χρήση στατιστικών μεθόδων στην Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας.

Καλή γνώση μίας γλώσσας προγραμματισμού, π.χ. Python, Perl.

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1).
Επιθυμητά προσόντα:

Εργασιακή εμπειρία στην επεξεργασία της φυσικής γλώσσας (πχ. ανάπτυξη υπολογιστικών
γραμματικών)

Καλή γνώση και άλλων ευρέως ομιλουμένων Ευρωπαϊκών γλωσσών (πχ. Γαλλικά, Γερμανικά)
(B2).

Άλλη τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης (πχ. παρακολούθηση
σεμιναρίων).
Εκδήλωση ενδιαφέροντος – Υποβολή δικαιολογητικών:
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Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν βεβαίωση φοίτησης σε διδακτορικό πρόγραμμα Α.Ε.Ι.,
βιογραφικό σημείωμα, έκθεση σκοπιμότητας μιας έως δύο σελίδων, όπου θα αναφέρονται τα
επιστημονικά-ερευνητικά ενδιαφέροντά τους και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμούν να
συνεργασθούν με το Ι.Ε.Λ./ Ε.Κ. «Αθηνά» στο συγκεκριμένο αντικείμενο της υποτροφίας και δύο
συστατικές επιστολές ή δύο ονόματα για επικοινωνία, το αργότερο μέχρι και την 10η Μαΐου 2019, ώρα
15:00 στην παρακάτω διεύθυνση:
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» - Παράρτημα Ξάνθης/ ΙΕΛ Ξάνθης
Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (ΝΑ Άκρο)
Τ.Θ. 159, 67100 Ξάνθη
Υπόψη κ. Κ. Καραμαλίδου
Κάθε δικαιολογητικό υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, στην πρωτότυπη εκδοχή του ή σε ακριβές
φωτοαντίγραφό του ενώ δικαιολογητικά που δεν είναι στην ελληνική γλώσσα υποβάλλονται νομίμως
μεταφρασμένα στην ελληνική. Ο φάκελος των δικαιολογητικών μπορεί να παραδοθεί στην γραμματεία
του Ε.Κ. «Αθηνά» από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή αντιπρόσωπό του μέχρι την προαναφερθείσα
ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής. Μπορεί επίσης να αποσταλεί ταχυδρομικώς (μέσω
ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα). Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά αποσταλούν ταχυδρομικώς, ο
φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να παραδοθεί προς πρωτοκόλληση στο Ερευνητικό Κέντρο
«Αθηνά» μέχρι τις 10.05.2019 και ώρα 15:00 με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα υποψηφίου.
Εκπρόθεσμες υποβολές δεν αξιολογούνται. Δεν γίνεται αποδεκτή η ηλεκτρονική υποβολή φακέλου
υποψηφιότητας.
Τυχόν τίτλοι σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι από
το ΔΟΑΤΑΠ.
Οι άρρενες αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να τελούν νομίμως εκτός στρατεύματος (λόγω εκπλήρωσης
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολής στράτευσης) κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου που θα
τους ανατεθεί.
Όλως επικουρικώς, επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να
ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Κέντρου.
Πληροφόρηση:
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
απευθυνθείτε στην κα Κ. Καραμαλίδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kkaramal@ipet.gr και στο
τηλέφωνο: 25410 78787 (εσωτ. 112).
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου - Ερευνητικό Κέντρο
«Αθηνά» μπορείτε να βρείτε στο http://www.ilsp.gr/.
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