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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:













Χρηματοοικονομική της Κρυπτογράφησης: Blockchain, επενδυτικά
εργαλεία και εφαρμογές στην αντιστάθμιση κινδύνου.
Machine learning, Deep Learning και Big Data στην
Χρηματοοικονομική:
Ανάπτυξη
εφαρμογών
εξόρυξης
χρηματοοικονομικών δεδομένων.
Η σχέση του Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ελέγχου,
Ορκωτών Ελεγκτών και της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου.
Η επίδραση της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου στην
ποιότητα των δημοσιευμένων καταστάσεων των επιχειρήσεων.
Η επίδραση των ελεγκτικών αμοιβών στην ποιότητα των
δημοσιευμένων καταστάσεων των επιχειρήσεων.
Διερεύνηση της σύνδεσης του εσωτερικού με τον εξωτερικό έλεγχο
και την Επιτροπή ελέγχου και της επίδρασης της σύνδεσης με την
ποιότητα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Αναπτυξιακή χρηματοοικονομική: διαχείριση κινδύνου και εταιρική
διακυβέρνηση σε τράπεζες ανάπτυξης.
Κοινωνική
Χρηματοοικονομική
(ενδεικτικά: συμμετοχική
χρηματοδότηση,
χρηματοδότηση
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας, μικροχρηματοδότηση, ομόλογα κοινωνικού
αποτελέσματος,
βιώσιμη
χρηματοοικονομική, συνεταιριστική
τραπεζική).
Η προσθετική κατασκευή (3D printing) και οι κοινωνικές αλλαγές
που επιφέρει.
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Η προσθετική κατασκευή (3D printing) και η αναδιοργάνωση των
επιχειρησιακών λειτουργιών μιας βιομηχανικής μονάδας.
H πελατοκεντρική θεωρία στον τραπεζικό τομέα πριν και μετά
τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
Στρατηγική Διοικητική Λογιστική.
Κοστολόγηση, Προϋπολογισμοί και Προϋπολογιστικός Έλεγχος σε
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών.
Κυβερνητική Λογιστική και μεταρρυθμίσεις στον Προϋπολογισμό
της Γενικής Κυβέρνησης. Μία διεθνής προοπτική.
Το νέο λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης
σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση, στα πλαίσια της υιοθέτησης
των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) του
IPSASB.
Ο ρόλος της καινοτομίας στην περιφερειακή ανθεκτικότητα.
Περιφερειακές ανισότητες και δημιουργία ανθεκτικών και
βιώσιμων περιοχών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει
ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του
Ν. 4485/2017. Σε ειδικές περιπτώσεις γίνεται αιτιολογημένα δεκτός ως
υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.. Δεκτές γίνονται
υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master) της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε
συναφή προς τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα. 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
σε
ηλεκτρονική
μορφή
(tde_akad_gram@chios.aegean.gr), μέχρι την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, τα
ακόλουθα:
1. Αίτηση
(βάσει προτύπου: https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=6&t=23023)
2. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος.
5. Φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
6. Φωτοτυπία πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της αγγλικής
γλώσσας και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό επάρκειας άλλης
γλώσσας.
7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
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8. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι.
με τους /τις οποίους/ες ο/η υποψήφιος/α είχε ή έχει ακαδημαϊκή
σχέση.
9. Ανάτυπα ή ψηφιακά αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν είτε σε
επιστημονικά περιοδικά είτε σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων τα
οποία δημοσιεύουν εργασίες με σύστημα κριτών, μονογραφίες ή
διακρίσεις.
10. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε μεταπτυχιακά
προγράμματα σπουδών.
11. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης διδακτορικής διατριβής που θα
περιέχει:
 το προτεινόμενο θέμα
 περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής, καθώς και
των επιμέρους στόχων αυτής
 περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί,
 ενδεικτική βιβλιογραφία
 προσδοκώμενα αποτελέσματα
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 τη 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, 82 132, Χίος (τηλ. επικοινωνίας κ.
Κουρασάνη Αργυρώ: 22710 35112 – 102, fax: 22710 35109, e–mail:
tde_akad_gram@chios.aegean.gr, το αργότερο μέχρι 26.07.2018 (σφραγίδα
ταχυδρομείου).

Καθηγητής
Ν. Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Τ.Δ.Ε.*
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος.

