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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για εκπόνηςη διδακτορικήσ διατριβήσ ςτο Σμήμα Εφαρμοςμζνησ Πληροφορικήσ 
 

Η Συντονιςτικι Επιτροπι Διδακτορικϊν Σπουδϊν (Σ.Ε.ΔΙ.Σ.) του Τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ ανακοινϊνει 

τθν Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ και καλεί τουσ 

ενδιαφερόμενουσ  να υποβάλουν ςχετικι αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό Διδακτορικϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ (άρκρο 3), οι 

αιτοφντεσ υποψιφιοι κα πρζπει να πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ: 

1. να είναι κάτοχοι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνου ωσ ιςότιμου 

τθσ αλλοδαπισ από το ΔΟΑΤΑΠ και 

2. να ζχουν τουλάχιςτον καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε επίπεδο Β2. 

Τα προτεινόμενα πεδία ζρευνασ βρίςκονται ςτον ςφνδεςμο bit.ly/DaiPhD και εντάςςονται ςτα παρακάτω ερευνθτικά 

εργαςτιρια του Τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ: 

 AIS - Εργαςτιριο Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Λογιςτικισ  

 CMOR - Εργαςτιριο Υπολογιςτικϊν Μεκοδολογιϊν και Επιχειρθςιακισ Ζρευνασ 

 CNST - Εργαςτιριο Τεχνολογίασ Συςτθμάτων Υπολογιςτϊν και Δικτφων 

 ISEB - Εργαςτιριο Πλθροφοριακϊν Συςτθμάτων και Ηλεκτρονικοφ Επιχειρείν 

 MSN - Εργαςτιριο Πολυμζςων, Αςφάλειασ και Δικτφωςθσ 

 SDE - Εργαςτιριο Τεχνολογίασ Λογιςμικοφ και Δεδομζνων 

Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ είναι τα εξισ: 

1. Αίτηςη εκπόνηςησ διδακτορικήσ διατριβήσ. Στθν αίτθςθ αναγράφεται ο προτεινόμενοσ τίτλοσ, θ 

προτεινόμενθ γλϊςςα ςυγγραφισ (ελλθνικι ι αγγλικι) και ο/θ προτεινόμενοσ/θ Επιβλζπων/ουςα 

Κακθγθτισ/τρια τθσ διδακτορικισ διατριβισ μεταξφ των Μελϊν ΔΕΠ που ζχουν δικαίωμα επίβλεψθσ 

διδακτορικισ διατριβισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία. 

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

3. Αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακοφ διπλώματοσ. Εφόςον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Πανεπιςτθμίου του εξωτερικοφ, θ αναγνϊριςι του από τον ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προςκομιςκεί εντόσ 

http://www.mai.uom.gr/files4users/files/PhD/kanonismos_didaktorika_2018.pdf
http://bit.ly/DaiPhD
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εξαμινου (ι και αργότερα με απόφαςθ τθσ Συνζλευςθσ) από τθν θμερομθνία που θ Συνζλευςθ κα κάνει 

δεκτό τον/τθν υποψιφιο/α για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ.  

4. Φωτοαντίγραφα πιςτοποιητικών αναλυτικήσ βαθμολογίασ των τίτλων ςπουδϊν με αναγραφι του μζςου 

όρου.  Σε περίπτωςθ που πρόκειται για τίτλουσ αλλοδαπισ απαιτείται  το  νόμιμα μεταφραςμζνο και 

επικυρωμζνο αντίγραφο. 

5. Αποδεικτικό καλήσ γνώςησ τησ αγγλικήσ γλώςςασ (τουλάχιςτον επιπζδου Β2).  

6. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ ι λοιποί τίτλοι ςπουδϊν (εφόςον υπάρχουν).  

7. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εφόςον υπάρχουν).  

8. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κατά προτίμηςη από μζλη ΔΕΠ (δεν απαιτείται να ακολουκοφν κάποιο 

υπόδειγμα). 

9. Ερευνητική πρόταςη/προςχζδιο, θ οποία κα πρζπει να περιλαμβάνει περιγραφι ςκοποφ και ςτόχων, 

προτεινόμενθσ ζρευνασ, μεκοδολογία, ςχετικι βιβλιογραφία και τθν επιδιωκόμενθ ερευνθτικι ςυνειςφορά, 

ςτθν ελλθνικι ι/και αγγλικι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ. 

10. Φωτοτυπία ταυτότητασ. 

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογθτικϊν βρίςκονται εδϊ (κατθγορία: διδακτορικζσ ςπουδζσ). 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ/θ που πλθροί τισ προχποκζςεισ δφναται να εκδθλϊςει ενδιαφζρον και να υποβάλει 

ςχετικι αίτθςθ για εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ ςε ζνα από τα προτεινόμενα πεδία.  

Η παροφςα Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ ζχει διάρκεια 30 θμζρεσ από τθν θμζρα δθμοςίευςισ τθσ 

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

διατριβήσ είναι η Δευτζρα, 24 Μαΐου 2021. 

Η κατάκεςθ/αποςτολι τθσ αίτθςθσ και των ςυνοδευτικϊν δικαιολογθτικϊν τθσ γίνεται αποκλειςτικά 

θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ daiphd@uom.edu.gr. Η αίτθςθ πρζπει να φζρει τθν υπογραφι του υποψθφίου και 

να είναι ςε μορφι pdf.  Οι υποψιφιοι κα κλθκοφν ςε μεταγενζςτερο χρόνο να προςκομίςουν όλα τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά -πρωτότυπα ι επικυρωμζνα.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκυνκοφν: 

 Στθ γραμματεία του Τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ  

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

 Στον ςχετικό ιςτότοπο διδακτορικϊν ςπουδϊν του Τμιματοσ Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ. 

https://www.uom.gr/dai/diadikasies-entypa
mailto:daiphd@uom.edu.gr
https://www.uom.gr/dai/didaktorikh-ereyna

