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Α.Π.: 362
Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου
Σχεδιασμού

Αιγαίου,

και

συγκεκριμένα

το

Εργαστήριο

Συστημάτων

Παραγωγής

και

Λειτουργιών

του

Τμήματος

(ΣΥ.Σ.ΠΑ.Λ.),

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής ενός/μίας υποψηφίου/ας στην ερευνητική περιοχή:
«Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα του/της υποψηφίου/ας θα επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών και μεθόδων που συνδυάζουν την αιχμή της
επιχειρησιακής έρευνας και τις προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής για την
επίλυση

πολύπλοκων

προβλημάτων

στην

περιοχή

της

διοίκησης

της

εφοδιαστικής αλυσίδας.
Για την ανωτέρω θέση υποψηφίου/ας διδάκτορα υφίσταται ενδεχόμενο
χρηματοδότησής της από ερευνητικά προγράμματα.
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να κατέχει πτυχίο/δίπλωμα σε αντικείμενο που έχει
συνάφεια με τη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Η κατοχή
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής σε συναφή προς το παραπάνω ερευνητικό πεδίο
θεωρείται προσόν. Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της εγνωσμένης ποιότητας του
επιστημονικού ή επαγγελματικού του/της έργου ή αν ο/η Υποψήφιος/α έχει
εξαιρετικής

ποιότητας

και

επιπέδου

επιστημονική/ές

δημοσίευση/εις

ή

ευρεσιτεχνία, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος, μπορεί να γίνει δεκτός/ή και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Απαιτείται, επίσης,
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι πλήρεις αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Μηχανικών
Οικονομίας και Διοίκησης (Διεύθυνση Κουντουριώτου 41, Τ.Κ. 82100, Χίος, Υπόψη
Γραμματείας ΤΜΟΔ) έως 15 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου) και να
περιλαμβάνουν τα κάτωθι:
1. Αίτηση που να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη αναφορά για τους λόγους
επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στον παραπάνω τομέα
(να σταλεί και ηλεκτρονικά στο e‐mail: gvardakis@aegean.gr).
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή ισόκυρο δημόσιο έγγραφο
ταυτοπροσωπίας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (να σταλεί και ηλεκτρονικά στο e‐mail:
gvardakis@aegean.gr).
4. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση απονομής από
Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση
του ΔΟΑΤΑΠ).
5. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις
προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές.
6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
7. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε επιστημονικά περιοδικά
είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με
σύστημα κριτών, μονογραφές ή διακρίσεις (επιθυμητό).
8. Αντίγραφα

εργασιών

που

έχουν

εκπονηθεί

σε

προηγούμενα

Προπτυχιακά ή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και δεν έχουν
δημοσιευτεί, σε ψηφιακή μορφή (επιθυμητό).
9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος (κ. Γεώργιο Βαρδάκη, e‐mail:
gvardakis@aegean.gr, τηλ. 2271035432) ή το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού
Παραγωγής
και
Λειτουργιών
(κ.
Λεμονιά
Αμυγδάλου,
e‐mail:
lamygdalou@fme.aegean.gr,τηλ. 2271035450).
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