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Χίος, 15/12/2016
Α.Π. 2529
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΟ ΤΝΕΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017
Το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Τα προτεινόμενα θέματα διατριβών και οι υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/ήτριες, στους/ις
οποίους/ες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες επί
του προτεινόμενου θέματος, παρουσιάζονται ακολούθως:
Α/Α
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Θέμα
Αξιολόγηση

επικινδυνότητας

της

(Implications of dangerous driving).
2.

Μέσα

κοινωνικής

3.

Επίδραση

δικτύωσης

Προτείνων/ουσα/
E-mail
οδήγησης Α. Πολυδωροπούλου
polydor@aegean.gr

μεταφορική Α. Πολυδωροπούλου
polydor@aegean.gr
συμπεριφορά (Social media and travel behavior).
υποσυνείδητου

και

μάρκετινγκ

μεταφορικές επιλογές.

στις Α. Πολυδωροπούλου
polydor@aegean.gr

Α. Πολυδωροπούλου
polydor@aegean.gr
5. Τρισδιάστατη εκτύπωση στην ναυτιλία
Ν. Νικητάκος
nnik@aegean.gr
6. Ναυτική Ηγεσία και Νέες Τεχνολογίες
Ν. Νικητάκος
nnik@aegean.gr
7. Πλαίσιο ασφάλειας σε offshore εγκαταστάσεις
Ν. Νικητάκος
nnik@aegean.gr
8. Κυβερνοασφάλεια σε ναυτιλιακά SCADA
Ν. Νικητάκος
nnik@aegean.gr
9. Πλαίσιο ανθεκτικότητας λιμένων σε
Ν. Νικητάκος
κυβερνοεπιθέσεις
nnik@aegean.gr
10. Πλαίσιο εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στην ακτοπλοϊα
Ν. Νικητάκος
nnik@aegean.gr
11. Ποσοτικά υποδείγματα κινδύνου: Εφαρμογή στις Θ. Συριόπουλος
αγορές της Ναυτιλίας και των προϊόντων tsiriop@aegean.gr
(Quantitative models of risk: Application to shipping
and commodity markets)
12. Machine Learning for Shipping Markets Design Μ. Λάμπρου
(Εφαρμογές Τεχνολογίας Μηχανικής Μάθησης στη mlambrou@aegean.gr
Ναυτιλία)
4.

Gamification for transport modeling.

13. Digital Innovation Management in
Shipping Μ. Λάμπρου
Companies (Διαχείριση Ψηφιακής Καινοτομίας στη mlambrou@aegean.gr
Ναυτιλία)

14. Cyber Security Techniques and Technology in Μ. Λάμπρου
Maritime Organizations (Εφαρμογές Ψηφιακής mlambrou@aegean.gr
Ασφάλειας στη Ναυτιλία)
15. Η διαμόρφωση συστατικών του μίγματος μάρκετινγκ
στις υπηρεσίες.
16. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων ως μορφή έκφρασης της
εταιρικής περιβαλλοντικής ευθύνης
17. Γυναίκες στην ηγεσία: Η επίδρασή τους στην
καινοτομία και ανάπτυξη.
18. Investment decisions under uncertainty in the
maritime industry (Επενδυτικές αποφάσεις υπό
συνθήκες αβεβαιότητας στη ναυτιλιακή βιοµηχανία)
19. Strategy and Performance of Port Authorities
(Στρατηγικές
και
αποδοτικότητα
Φορέων
διοίκησης Λιμένων).
20. Οι εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων
21.

22.
23.
24.

Ε. Χορτατσιάνη
echor@aegean.gr

Ε. Χορτατσιάνη
echor@aegean.gr
Ε. Χορτατσιάνη
echor@aegean.gr
Ι. Λαγούδης
ilagoudis@aegean.gr

Α. Πάλλης
apallis@aegean.gr

Β. Αθανασοπούλου
victathana@aegean.gr
Ο προσδιορισμός της ασφαλιστικής αποζημίωσης Β. Αθανασοπούλου
σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο της θαλάσσιας victathana@aegean.gr
ασφάλισης
Το ναυτεργατικό ατύχημα
Β. Αθανασοπούλου
victathana@aegean.gr
Αναδιοργάνωση
συστημάτων
αεροπορικών Σ. Κάπρος
μεταφορών
skapros@aegean.gr
Νέα πρότυπα στις οδικές και συνδυασμένες Σ. Κάπρος
εμπορευματικές μεταφορές
skapros@aegean.gr

Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (Master)
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε συναφή προς τα
παραπάνω ερευνητικά πεδία.
Η δυνατότητα μόνιμης διαμονής στη Χίο κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής θα ληφθεί υπόψη.
Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών στη διεύθυνση: http://www.stt.aegean.gr στο σημείο «Ανακοινώσεις»
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος*
4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών*
5. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων.
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
7. Μία (1) φωτογραφία.
8. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να προέρχεται από
Καθηγητή/ρια, ο/η οποίος/α έχει διδάξει τον/ην υποψήφιο/α.
9. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
12. Αναλυτική έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και αιτιολόγηση
του ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές.
13. 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.
* Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και
σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο, που σύμφωνα με την
γνώμη τους, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη.
Μετά την επεξεργασία των εμπρόθεσμων φακέλων υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι/ες που
πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις θα κληθούν σε συνέντευξη σε ημερομηνία που θα
τους ανακοινωθεί έγκαιρα.
Ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας με την αίτηση και όλα τα προαναφερθέντα
δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail:
ΝΑΜΕ_Gram@chios.aegean.gr
Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: Τρίτη 28/2/2017
Ε-mail επικοινωνίας: NAME_Gram@chios.aegean.gr (τηλέφωνο 22710-35222).

Καθηγητής Σεραφείμ Κάπρος
Πρόεδρος ΤΝΕΥ

