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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΤΝΕΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.
Τα προτεινόμενα θέματα Διατριβών, καθώς και οι αντίστοιχοι/ες υπεύθυνοι/ες
Καθηγητές/ριες, στους/ις οποίους/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για
περισσότερες πληροφορίες επί του προτεινόμενου θέματος, παρουσιάζονται ακολούθως:
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Θέμα
Εμπειρική Διερεύνηση των Μεταναστευτικών Ροών Ελλήνων στην
Ευρώπη
Ανταγωνισμός και Απελευθέρωση σε υπηρεσίες Γενικού
Οικονομικού Συμφέροντος: οι Εσωτερικές Θαλάσσιες Μεταφορές
Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile applications)
στον τομέα των μεταφορών
Post Crisis Business Models in Transport PPPs
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
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Rating of Transport PPPs
(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
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Σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
στις μεταφορές και τη ναυτιλία
Αξιολόγηση μεθόδων διαχείρισης θαλασσίου έρματος στη ναυτιλία
Ανάπτυξη προϊόντων ως μορφή έκφρασης της εταιρικής
περιβαλλοντικής ευθύνης
Α dynamic control system for empty container management
(Δυναμικό σύστημα ελέγχου διαχείρισης κενών
εμπορευματοκιβωτίων)
Maritime Cluster Attractiveness Index (Δείκτης μέτρησης
ελκυστικότητας ναυτιλιακών κέντρων)
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(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
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Investment decisions under uncertainty in the maritime industry
(Επενδυτικές αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας στη
ναυτιλιακή βιομηχανία)

Ι. Λαγούδης
ilagoudis@aegean.gr

(ΕΚΠΌΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
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Ο ελληνικός καπιταλισμός ιεραρχικών επιχειρηματικών
συμφερόντων, η συγκριτική διεθνική κατάταξη του και ο ρόλος της
ΕΕ
Προσεγγίσεις διοίκησης μάρκετινγκ σε περιόδους κρίσης
Νέες μορφές ενέργειας, νέα δίκτυα ορυκτών καυσίμων και
επιπτώσεις στις θαλάσσιες μεταφορές
Διαχείριση ψυχολογικών παραγόντων και τεχνικές
διαπραγμάτευσης στην ναυτική πειρατεία

Ι. Τσαμουργκέλης
y.tsam@aegean.gr
Ι. Καρκαζής
ikarkazis@aegean.gr
Ε. Θανοπούλου
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N. Νικητάκος
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Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master)
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε συναφή προς τα
παραπάνω ερευνητικά πεδία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του
αρμόδιου διοικητικού οργάνου του Τμήματος, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και απόφοιτοι/ες

ΑΕΙ της χώρας ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού
τίτλου μεν, διαθέτουν όμως ιδιαίτερα αναγνωρισμένο ερευνητικό συγγραφικό έργο και
διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις στο επιστημονικό πεδίο του θέματος στο οποίο υποβάλουν
την αίτηση. Η δυνατότητα παραμονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν στη γραμματεία του ΤΝΕΥ του
Πανεπιστημίου Αιγαίου μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία του ΤΝΕΥ ή την ιστοσελίδα του
τμήματος στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr).
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
6. Μία (1) φωτογραφία.
7. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από
Καθηγητή/ρια, ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον/ην υποψήφιο/α.
8. Αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.
9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους
λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για διδακτορικές σπουδές.
12. Συνοπτικό Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, το οποίο θα πρέπει να περιέχει:
α. Προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής.
β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων
γ. Σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί.
δ. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που σύμφωνα με την
γνώμη του/ης, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη
άποψη.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να
υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
Μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του Τμήματος στη
διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Κοραή 2α,
82100, Χίος, υπόψη κας Αγγελικής Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας 22710-35212) από 10.0013.00, fax: 22710-35299, e-mail: TNEY_Akad_Gram@chios.aegean.gr), το αργότερο μέχρι
την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Καθηγήτρια Ελένη Α. Θανοπούλου
Πρόεδρος ΤΝΕΥ

