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ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 9 ΘΕΕΩΝ 
ΤΠΟΨΗΥΙΩΝ ΔΙΔΑΚΣΟΡΩΝ 

 
Σο τμόμα Πληροφορικόσ του ΟΠΑ αποφϊςιςε την προκόρυξη εννϋα (9) 

θϋςεων υποψηφύων διδακτόρων ςτισ παρακϊτω γνωςτικϋσ περιοχϋσ: 

 

1. Μύα (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Γνωςτικϊ αυτο-οργανούμενα 

δύκτυα με υποβοόθηςη από Νϋφοσ (Cloud-assisted cognitive self-

organizing networks) 

Επιβλϋπων Καθηγητόσ Γ. Πολύζοσ τηλ. 210-8203 650, email: 

polyzos@aueb.gr  

2. Μύα (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο "Ομοςπονδοποιημϋνη 

αρχιτεκτονικό για αςφαλό διαλειτουργικότητα ςε ετερογενεύσ 

πλατφόρμεσ ςτο Διαδύκτυο των Αντικειμϋνων (Federated architecture 

for secure interoperability across heterogeneous Internet of Things 

platforms) 

Επιβλϋπων Καθηγητόσ Γ. Πολύζοσ τηλ. 210-8203 650, email: 

polyzos@aueb.gr  

3. Μύα (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Τπολογιςτύκη Πολυπλοκότητα 

Επιβλϋπων Επικ. Καθηγότρια Ε. Υουςτούκου, τηλ. 210-8203 577, 

email:eugenie@aueb.gr  

4. Μια (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Περιγραφικό Πολυπλοκότητα, 

Επιβλϋπων Επικ. Καθηγότρια Ε. Υουςτούκου, τηλ. 210-8203 577, 

email:eugenie@aueb.gr  

5. Μια (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Λογιςμικό υςτημϊτων για 
Δύκτυα Τψηλών Σαχυτότων (System Software For High Speed 
Networks)  
Επιβλϋπων Αναπ. Καθηγητόσ Γ. Ξυλωμϋνοσ, 210-8203 115,email 
xgeorge@aueb.gr 

6. Μια (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Ανϊλυςη και Αξιοπούηςη 
Δεδομϋνων ςε Ευφυό Ενεργειακϊ Πλϋγματα   
υνεπιβλϋποντεσ Καθηγητόσ Γ. ταμούλησ και Αν. Καθηγότησ Ι. 
Κωτύδησ, τηλ: 210-8203 549/210-8203 193, email gstamoul@aueb.gr / 
kotidis@aueb.gr 

7. Μύα (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Διαχεύριςη και αςφϊλεια ςτο 
Διαδύκτυο των Κινητών Πραγμϊτων βϊςει ςτοιχεύων περιβϊλλοντοσ 
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(Context-based management and security in the Internet of Mobile 
Things) 
Επιβλϋπων Αναπ. Καθηγητόσ Βαςύλειοσ ύρησ, τηλ. 210-8203 653, email: 

vsiris@aueb.gr  

8. Μια (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Μηχανικό Μϊθηςη για Ετερογενό 
δεδομϋνα 
Επιβλϋπων Καθ. Μ. Βαζιργύαννησ, τηλ. 210-8203 369, email: 
mvazirg@aueb.gr 

9. Μια (1) θϋςη ςτο γνωςτικό αντικεύμενο Μηχανικό Μϊθηςη για 
Γραφόματα 
Επιβλϋπων Καθ. Μ. Βαζιργύαννησ, τηλ. 210-8203 369, email: 
mvazirg@aueb.gr 
 
Για τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα επιλογόσ οι υποψόφιοι θα πρϋπει: 

 

1. Na καταθέςουν αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία. Σε 

περίπτωςη που οι τίτλοι ςπουδών έχουν αποκτηθεί ςτην αλλοδαπή, αυτοί θα 

πρέπει να έχουν αναγνωριςθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Να καταθέςουν αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματοσ ςε ςχετικό γνωςτικό 

αντικείμενο και αναλυτική βαθμολογία του μεταπτυχιακού τουσ. 

3. Να καταθέςουν πιςτοποιητικό γνώςησ μίασ ξένησ γλώςςασ, κατά προτίμηςη 

Αγγλικήσ. 

4. Να καταθέςουν πλήρεσ βιογραφικό ςημείωμα. 

5. Έκθεςη ιεραρχημένων ενδιαφερόντων. 

6. Να επιλέξουν αντικείμενο διδακτορικήσ διατριβήσ από την περιοχή που έχει 

προκηρυχθεί. 

7. Αντίγραφα εργαςιών, εκθέςεων κ.λπ. (αποςτέλλονται ηλεκτρονικά ςτο 

kokkini@aueb.gr ) 

8. Να αποςτείλουν απευθείασ ςτη Γραμματεία του Τμήματοσ Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δύο εμπιςτευτικέσ ςυςτατικέσ επιςτολέσ. 

 

Η επιτροπό μπορεύ κατϊ την κρύςη τησ να υποβϊλει τουσ υποψηφύουσ ςε 

εξετϊςεισ γραπτϋσ ό και προφορικϋσ. 

 

υνεκτιμώμενα ςτοιχεύα για την επιλογό εύναι: 

1. Οι Μεταπτυχιακϋσ ςπουδϋσ ςε ςχετικό γνωςτικό αντικεύμενο. 

2. Η βαθμολογύα ςε μαθόματα ςχετικϊ με το γνωςτικό αντικεύμενο για το οπούο 

ενδιαφϋρεται ο υποψόφιοσ. 

3. Η εν γϋνει επιςτημονικό του δραςτηριότητα (ερευνητικό ό διδακτικό πεύρα), 

τυχόν δημοςιεύςεισ, ςεμινϊρια ό μεταπτυχιακϊ μαθόματα, η επαγγελματικό 

εμπειρύα και ότι ϊλλο θετικό ςτοιχεύο μπορεύ να προςκομύςει ο υποψόφιοσ. 
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Οι ενδιαφερόμενοι πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα του Σμόματοσ 

Μεταπτυχιακών πουδών (Ευελπύδων 47 & Λευκϊδοσ 33 Σ.Κ. 11362, 7οσ όροφοσ 

γραφεύο 707) αύτηςη (διαθϋςιμη ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη: 

www.aueb.gr/mscis) μϋχρι την Παραςκευό 3 Νοεμβρύου, ώρεσ Γραμματεύασ 

Δευτϋρα & Σετϊρτη 12:00-14:00 & Παραςκευό 11:00-13:00). 

Οι προώποθϋςεισ φούτηςησ ςτο διδακτορικό πρόγραμμα του Σμόματοσ 

Πληροφορικόσ αναγρϊφονται ςτον Κανονιςμό του Σμόματοσ που εύναι 

διαθϋςιμοσ εδώ: http://mscis.cs.aueb.gr/el/static/doctoral#analytical_regulations 

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για περιςςότερεσ πληροφορύεσ αναφορικϊ με 

τισ υποχρεώςεισ των υποψηφύων διδακτόρων και το γνωςτικό αντικεύμενο, να 

απευθύνονται ςτουσ Επιβλϋποντεσ Καθηγητϋσ.  

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ και τη διαδικαςύα 

επιλογόσ δύνονται ςτο τηλ. 210-8203 646 

 

Αθόνα, 4 Οκτωβρύου 2017 

 

Ο ΠΡΤΣΑΝΗ 
 

 

ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΤΜΑΚΗ 
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