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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά πεδία/θέματα:


Διαχείριση Κινδύνου και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων.
 Δομές, Δράσεις και Εμπειρίες στο Μετασχηματισμό των
Κεφαλαιαγορών: η Προσέγγιση του Κριτικού Ρεαλισμού.
 Η Ενδυνάμωση και η Υποκίνηση του Ανθρώπινου Δυναμικού ως
Στοιχείο Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος από τα
Ελληνικά Ξενοδοχεία.
 Διερεύνηση των Οικονομιών Κλίμακας στη Νέα Αλυσίδα
Παραγωγής που προκύπτει από την Τεχνολογία της Προσθετικής
Κατασκευής (3D Printing).
 Ανάλυση της Τραπεζικής Αποτελεσματικότητας στην Περίοδο της
Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης με τη Βοήθεια μη Γραμμικών
Μοντέλων.
Γνωστικό Πεδίο: Χρηματοοικονομική
 Η Επίδραση των Μεγάλων Αθλητικών Γεγονότων «Mega Events»,
στην Οικονομική Ανάπτυξη και την Πολιτική Ενίσχυση των Χωρών
που τα Διεξάγουν.
 Σύγχρονες Μέθοδοι Δυναμικών Συσχετίσεων στις Αγορές
Χρήματος και Κεφαλαίου.
Γνωστικό Πεδίο: Λογιστική
 Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 Ολοκληρωμένη Λογιστική Πληροφόρηση.
Γνωστικό Πεδίο: Ελεγκτική
 Εσωτερικός Έλεγχος και Αντιμετώπιση της Απάτης.
 Έλεγχος και Διαφθορά/Δωροδοκία.
 Εκθέσεις Ελέγχου.
 Ελεγκτική και Σχέσεις Ελεγκτή – Ελεγχομένου.

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος
(Master) της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, σε συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση του αρμόδιου διοικητικού
οργάνου του Τμήματος, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές και απόφοιτοι Α.Ε.Ι.
της χώρας ή ισότιμου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι/ες δεν είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου, διαθέτουν όμως διακριτή και αναγνωρισμένη,
στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική
κ.λ.π. εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω γνωστικά
πεδία/θέματα. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή ισότιμων σχολών μπορούν
να γίνουν δεκτοί μόνον εφόσον είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών
Διπλωμάτων Ειδίκευσης. Η δυνατότητα παραμονής στη Χίο κατά τη
διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής θα ληφθεί υπόψη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέχρι την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου
2016 τα ακόλουθα:
1. Έντυπη αίτηση (που παρέχεται από τη Γραμματεία ή την
Ιστοσελίδα
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
στο
link:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=6&t=18525.
Η
αίτηση
υποβάλλεται
υποχρεωτικά
και
ηλεκτρονικά
στο
tde_akad_gram@chios.aegean.gr).
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
4. Αντίγραφο
πιστοποιητικού
αναλυτικής
βαθμολογίας
προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Αντίγραφο
πιστοποιητικού
αναλυτικής
βαθμολογίας
μεταπτυχιακών μαθημάτων.
6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να
προέρχεται από διδάσκοντα του υποψηφίου.
9. Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών και επαρκή γνώση
μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κατά
προτίμηση Αγγλικής) για την ερευνητική αξιοποίηση της διεθνούς
βιβλιογραφίας.
10. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (υποβάλλεται υποχρεωτικά και
ηλεκτρονικά στο tde_akad_gram@chios.aegean.gr).
11. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής που θα
περιέχει:
o το προτεινόμενο πεδίο/θέμα και περιγραφή του.

o τους επιμέρους στόχους και την πρωτοτυπία της
προτεινόμενης έρευνας
o τη σκιαγράφηση της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί,
αναφορά στον τρόπο υλοποίησης της έρευνας και
o την ενδεικτική βιβλιογραφία.
Τέλος, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο, που
σύμφωνα με τη γνώμη του/της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή
Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.
Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
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 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα
γίνονται δεκτά από τη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, 82 100, Χίος (τηλ. επικοινωνίας κ.
Κουρασάνη Αργυρώ: 22710 35112 – 102, από 09.00 – 15.00, fax: 22710 35109,
e – mail: tde_akad_gram@chios.aegean.gr, το αργότερο μέχρι 03.02.2016
(σφραγίδα ταχυδρομείου).

Λαγός Δημήτριος
Καθηγητής
Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.

