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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η    Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ   ΑΘΗΝΧΝ  

ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΧΝ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΕΤΕΛΠΙΔΩΝ 47 & ΛΕΤΚΑΔΟ 33, ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. 113 62, ΣΗΛ.: 210 8203642- 5- 

FAX: 210 8828655 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  2 ΘΕΕΧΝ 

ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΧΝ 

Η  Γενική ςνέλεςζη Ειδικήρ ύνθεζηρ ηος Σμήμαηορ Πληποθοπικήρ ηος 

Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών αποθάζιζε ηην πποκήπςξη δύο (2) 

θέζευν ςποτηθίυν διδακηόπυν  ζηιρ  παπακάηυ γνυζηικέρ πεπιοσέρ: 

 

1. Μία (1) θέζη ζηο γνυζηικό ανηικείμενο <Διατείριζη ύνθεηων Ροών Δεδομένων με 

έμθαζη ζε ηετνικές μείωζης διάζηαζης>. 

Επιβλέπων  Αναπ. Καθηγηηής κ. Ι. Κωηίδης, ηηλ. 210-8203193, email: 

kotidis@aueb.gr   

 

2. Μία (1) θέζη ζηο γνυζηικό ανηικείμενο <Διαδραζηικοί Αλγόριθμοι Ολικού 

Φωηιζμού>. 

Για ηοςρ ππώηοςρ 16 ππώηοςρ μήνερ ηος διδακηοπικού, πποβλέπεηαι αμοιβή 2.150 

εςπώ /μήνα (μικηά) με ζύνατη ζύμβαζηρ έπγος ζε σπημαηοδοηούμενο έπγο ηηρ 

δπάζηρ ΑΡΙΣΕΙΑ 2. 

Επιβλέπων Επικ. Καθηγηηής κ. Γ. Παπαϊωάννοσ, ηηλ. 210-8203934, email: 

gepap@aueb.gr  

Για ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία επιλογήρ οι ςποτήθιοι  θα ππέπει: 

 

1. Na καηαθέζοςν επικςπωμένο ανηίγπαθο πηςσίος και αναλςηική βαθμολογία. Σε 

πεπίπηωζη πος οι ηίηλοι ζποςδών έσοςν αποκηηθεί ζηην αλλοδαπή, αςηοί θα ππέπει να 

έσοςν αναγνωπιζθεί από ηο ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Να καηαθέζοςν επικςπωμένο ανηίγπαθο μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ ζε ζσεηικό 

γνωζηικό ανηικείμενο. 
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3. Να καηαθέζοςν επικςπωμένο πιζηοποιηηικό γνώζηρ μίαρ ξένηρ γλώζζαρ, καηά 

πποηίμηζη Αγγλικήρ. 

4. Να καηαθέζοςν πλήπερ βιογπαθικό ζημείωμα. 

5. Έκθεζη ιεπαπσημένων ενδιαθεπόνηων. 

6. Να επιλέξοςν ανηικείμενο διδακηοπικήρ διαηπιβήρ από ηην πεπιοσή πος έσει 

πποκηπςσθεί. 

7. Ανηίγπαθα επγαζιών, εκθέζεων κ.λπ. 

8. Να αποζηείλοςν απεςθείαρ ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών 

δύο εμπιζηεςηικέρ ζςζηαηικέρ επιζηολέρ. 

 

Η επιηποπή μποπεί καηά ηην κπίζη ηηρ να ςποβάλει ηοςρ ςποτηθίοςρ ζε εξεηάζειρ 

γπαπηέρ ή και πποθοπικέρ. 

ςνεκηιμώμενα ζηοισεία για ηην επιλογή είναι: 

1. Οι Μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζε ζσεηικό γνυζηικό ανηικείμενο. 

2. Η βαθμολογία ζε μαθήμαηα ζσεηικά με ηο γνυζηικό ανηικείμενο για ηο οποίο 

ενδιαθέπεηαι ο ςποτήθιορ. 

3. Η εν γένει επιζηημονική ηος δπαζηηπιόηηηα (επεςνηηική ή διδακηική πείπα), ηςσόν 

δημοζιεύζειρ, ζεμινάπια ή μεηαπηςσιακά μαθήμαηα, η επαγγελμαηική εμπειπία και όηι 

άλλο θεηικό ζηοισείο μποπεί να πποζκομίζει ο ςποτήθιορ. 

 

Οι ενδιαθεπόμενοι ππέπει να ςποβάλοςν ζηη Γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ Μεηαπηςσιακών 

ποςδών (Εςελπίδυν 47 & Λεςκάδορ 33 Σ.Κ. 11362, 7ορ όποθορ) αίηηζη (διαθέζιμη ζηην 

ηλεκηπονική διεύθςνζη: www.aueb.gr/mscis ) μέτρι ηην Παραζκεσή 17 Ιανοσαρίοσ, ώπερ 

Γπαμμαηείαρ Δεςηέπα & Σεηάπηη 12-2 & Παπαζκεςή 11-1) 

Παπακαλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι όπυρ για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ αναθοπικά με ηιρ 

ςποσπεώζειρ ηυν ςποτηθίυν διδακηόπυν και ηο γνυζηικό ανηικείμενο να απεςθύνονηαι 

ζηοςρ Επιβλέπονηερ Καθηγηηέρ. Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηα απαιηούμενα δικαιολογηηικά και 

ηη διαδικαζία επιλογήρ δίνονηαι ζηο ηηλ. 210-8203643. 

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβπίος 2013 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 

 

KΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΑΣΙΟ 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

http://www.aueb.gr/mscis

