
 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
   Θεσσαλονίκη    21.11.2019  
   Αριθ. Πρωτ.:      444     

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

ΓΙΑ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ  ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΣΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να 

εκπονήσουν Μεταδιδακτορική Έρευνα σε Θεματικό Πεδίο Έρευνας το οποίο εντάσσεται στα 

ερευνητικά ενδιαφέροντα μέλους του Δ.ΕΠ. του Τμήματος Ο.Δ.Ε., όπως υποβάλουν σχετική αίτηση 

στη Γραμματεία του Τμήματος.  

Η Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την υπ’ αριθ. 5/20.11.2019 έκτακτη 

συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών στη γνωστική 

περιοχή «Εξαγωγική Συμπεριφορά και Διεθνείς Συνεργασίες των Ελληνικών Οικογενειακών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (Επιστημονικό Πεδίο: Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες) υπό την 

επίβλεψη του Καθηγητή του Τμήματος Ο.Δ.Ε. κ. Ιωάννη Χατζηδημητρίου, σε συνέχεια της με αριθ. 

πρωτ. 396/14.11.2019 εισήγησής του.  
 

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

1 
Διεθνείς Επιχειρηματικές 

Δραστηριότητες 

Εξαγωγική 

Συμπεριφορά και 

Διεθνείς Συνεργασίες 

των Ελληνικών 

Οικογενειακών 

Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

1 

Ιωάννης 

Χατζηδημητρίου, 

Καθηγητής 

 

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Μ.Ε. υποβάλλουν σχετική αίτηση στη 

Γραμματεία του Τμήματος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Α) στην οποία 

πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η Καθηγητής/ήτρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη 

του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.  
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2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. - Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).  

3. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

5. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο που ορίζεται από το αντίστοιχο Τμήμα.  

6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.  

7. Συστατική επιστολή από καθηγητή/ήτρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από 

ερευνητή/ήτρια αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο 

διδακτορικού διπλώματος.  

8. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 

(Παράρτημα Β) στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α 

επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. 

 

Τα δικαιολογητικά (1) και (8) υποχρεωτικά συμπληρώνονται μόνο στα τυποποιημένα έντυπα τα 

οποία διατίθενται είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή, είτε μέσω της 

ιστοσελίδας του Προγράμματος Μεταδιδακτορικών Σπουδών. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν κατά το διάστημα από 21/11/2019 έως 2/12/2019 τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική (σε ψηφιακό δίσκο) μορφή στη Γραμματεία 

του Τμήματος Ο.Δ.Ε. (Ημιόροφος, Πύργος Διοίκησης, Γραφείο 10, καθημερινά από ώρα 11:30-13:00). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία 

του Τμήματος Ο.Δ.Ε. (τηλ. 2310 891283 & 891 214, e-mail basecr@uom.edu.gr).   

 
 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ο.Δ.Ε.  

 
 
 

Καθηγητής Βασίλειος Αλετράς 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uom.gr/ba/protash-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas
https://www.uom.gr/ba/aithsh-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas
https://www.uom.gr/ba/protash-ekponhshs-metadidaktorikhs-ereynas
mailto:basecr@uom.edu.gr
ΑΔΑ: ΨΝΦΤ469Β7Ι-Α2Ζ


		2019-11-21T14:02:14+0200
	Athens




