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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ ςτο Σμήμα Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ 
 

Η Συντονιςτική Επιτροπή Διδακτορικϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.ΔΙ.Σ.) του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ ανακοινϊνει 

την Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ για την εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ και καλεί τουσ 

ενδιαφερόμενουσ  να υποβάλουν ςχετική αίτηςη ςυνοδευόμενη από τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά. 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Εκπόνηςησ Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ 

(άρθρο 4), οι αιτοφντεσ υποψήφιοι θα πρζπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ από Α.Ε.Ι. τησ ημεδαπήσ ή 

αναγνωριςμζνου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιςότιμου τίτλου ςπουδϊν από Α.Ε.Ι. τησ αλλοδαπήσ, ςε αντικείμενο ςυναφζσ 

με τισ ερευνητικζσ κατευθφνςεισ του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ του Πανεπιςτημίου Μακεδονίασ. 

Τα προτεινόμενα πεδία μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ βρίςκονται ςτον ςφνδεςμο bit.ly/DaiPostDoc και εντάςςονται ςτα 

παρακάτω ερευνητικά εργαςτήρια του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ: 

 AIS - Εργαςτήριο Πληροφοριακϊν Συςτημάτων Λογιςτικήσ  

 CMOR - Εργαςτήριο Υπολογιςτικϊν Μεθοδολογιϊν και Επιχειρηςιακήσ Ζρευνασ 

 CNST - Εργαςτήριο Τεχνολογίασ Συςτημάτων Υπολογιςτϊν και Δικτφων 

 ISEB - Εργαςτήριο Πληροφοριακϊν Συςτημάτων και Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν 

 MSN - Εργαςτήριο Πολυμζςων, Αςφάλειασ και Δικτφωςησ 

 SDE - Εργαςτήριο Τεχνολογίασ Λογιςμικοφ και Δεδομζνων 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά για την υποβολή τησ αίτηςησ είναι τα εξήσ: 

1. Αίτηςη υποψηφιότητασ. Στην αίτηςη αναγράφεται ο προτεινόμενοσ τίτλοσ, η προτεινόμενη γλϊςςα 

ςυγγραφήσ (ελληνική ή αγγλική), και ο/η προτεινόμενοσ/η Επιβλζπων/ουςα Καθηγητήσ/τρια τησ 

Μεταδιδακτορικήσ Ζρευνασ (Μ.Ε.). 

2. Αναλυτικό Βιογραφικό ημείωμα (δεν απαιτείται να ακολουθεί κάποιο υπόδειγμα). 

3. Αντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Εφόςον πρόκειται για μεταπτυχιακό 

δίπλωμα Πανεπιςτημίου του εξωτερικοφ, η αναγνϊριςή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να 
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προςκομιςθεί εντόσ εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαςη τησ Συνζλευςησ) από την ημερομηνία που η 

Συνζλευςη θα κάνει δεκτό τον/την υποψήφιο/α για εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ.  

4. Φωτοαντίγραφα πιςτοποιητικϊν αναλυτικήσ βαθμολογίασ των τίτλων ςπουδϊν με αναγραφή του μζςου 

όρου.  Σε περίπτωςη που πρόκειται για τίτλουσ αλλοδαπήσ απαιτείται  το  νόμιμα μεταφραςμζνο και 

επικυρωμζνο αντίγραφο. 

5. Αποδεικτικό καλήσ γνϊςησ τησ αγγλικήσ γλϊςςασ (επίπεδο Β2).  

6. Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ, διακρίςεισ ή λοιποί τίτλοι ςπουδϊν.  

7. Αποδεικτικά επαγγελματικήσ εμπειρίασ (εφόςον υπάρχουν).  

8. υςτατική επιςτολή, κατά προτίμηςη από μζλοσ ΔΕΠ (δεν απαιτείται να ακολουθεί κάποιο υπόδειγμα). 

9. Πρόταςη εκπόνηςησ μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ, η οποία θα πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφή ςκοποφ 

και ςτόχων, προτεινόμενησ ζρευνασ, μεθοδολογία, ςχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική 

ςυνειςφορά, ςτην ελληνική ή/και αγγλική, ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτην ιςτοςελίδα του Τμήματοσ. 

10. Φωτοτυπία ταυτότητασ. 

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογητικϊν βρίςκονται εδϊ (κατηγορία: διδακτορικζσ ςπουδζσ). 

Κάθε ενδιαφερόμενοσ/η που πληροί τισ προχποθζςεισ δφναται να εκδηλϊςει ενδιαφζρον και να υποβάλει 

ςχετική αίτηςη για εκπόνηςη μεταδιδακτορικήσ ζρευνασ ςε ζνα από τα προτεινόμενα πεδία ζρευνασ. 

Η παροφςα Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ζχει διάρκεια 30 ημζρεσ από την ημζρα δημοςίευςήσ τησ 

ςτον ιςτότοπο του Ιδρφματοσ. H καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ αιτήςεων εκπόνηςησ μεταδιδακτορικήσ 

ζρευνασ είναι η Δευτζρα, 24 Μαΐου 2021. 

Η κατάθεςη/αποςτολή τησ αίτηςησ και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογητικϊν τησ γίνεται αποκλειςτικά 

ηλεκτρονικά ςτη διεφθυνςη daiphd@uom.edu.gr. Η αίτηςη πρζπει να φζρει την υπογραφή του υποψηφίου και 

να είναι ςε μορφή pdf.  Οι υποψήφιοι θα κληθοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο να προςκομίςουν όλα τα 

απαιτοφμενα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή επικυρωμζνα.  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθυνθοφν: 

 Στη γραμματεία του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ  

(e-mail: daisecr@uom.edu.gr, τηλ: 2310 891 217) 

 Στον ςχετικό ιςτότοπο διδακτορικϊν ςπουδϊν του Τμήματοσ Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ. 
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