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Περίλι Προκήρυ! ια εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβή
Σέρρες, 07/03/2023

Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Μηχανικών του
Διεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος, σύµφωνα µε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του
Τµήµατος ΦΕΚ 865/τ.Β΄/20-02-2023 και µε απόφαση της υπ΄ αριθ. 3/31-01-2023 (θέµα 1) συνεδρίασης
της Συνέλευσης, προκηρύσσει δεκατρείς (13) θέσεις υποψηφίων Διδακτόρων σε πεδία έρευνας
συναφή µε τα γνωστικά αντικείμενα του Τµήµατος. Τα προτεινόμενα θέµατα διδακτορικών διατριβών
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος Ηῖερ://Ιοϊ.Ιπυ.Εστ/αϊαακτοτίκο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τµήµα Μηχανικών
Πληροφορικής, Υπολογιστώνκαι Τηλεπικοινωνιών έχουν ὀσοι/ες πληρούντις κάτωθι προὔποθέσεις:

ο Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιµου
ιδρύματος της αλλοδαπής και κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής, ἡ αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένου τύπου τίτλου
ιδρύματος της αλλοδαπής, κατά τα προβλεπόμενα στη διάταξη της περ. α) της παρ. 4 του
άρθρου 304 του ν. 4957/2022, ἡ

ο Είναι διπλωματούχοι ἡ κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου κατά το άρθρο 78 του ν. 4957/2022.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προὐποθέσεις ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει εµπρόθεσµα σχετική
αίτηση στη Γραμματεία του Τµήµατος. Στην αίτηση αναγράφεταιτο αντικείµενο στο οποίο αναφέρεται
η αἰτηση, ο προτεινόµενοςτίτλος, η προτεινόμενη γλὠσσα εκπόνησης και συγγραφής, η οποία µπορεί
να εἶναιη ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο/η προτεινόµενος/η ως επιβλέπων/ουσατης Διδακτορικής
Διατριβής.
Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του
Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος (ΦΕΚ 865/τ.Β΄’/20-02-2023).

Οἱ φάκελοι των υποψηφίων Διδακτόρων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή και αυτοπροσώπως ἕως και
την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 14:30 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του
Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, Τέρμα Μαγνησίας ΤΚ

62124, Σέρρες, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (ΟΡ).
Ο φάκελος εξωτερικά πρέπει να φέρει την ένδειξη «Φάκελος Αίτησης για θέση Υποφήφιου Διδάκτορα
με γνωστικό αντικείµενο. ............ [αναφέρεταιτο γνωστικό αντικείµενο ενδιαφέροντος απόὀ τον σχετικό
κατάλογο ανακοινωμένων θεμάτων]................. »



Τα Κριτήρια Αξιολόγησης,η διαδικασία και έγκριση της Τυπικής και Ουσιαστικής Αξιολόγησης και οι
υποχρεώσεις των υποψηφίων Διδακτόρων αναφέρονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδώντου
Τµήµατος που είναι διαθέσιμοςστο: Ηῖτρ;//ίοϊ.Ιπυ.ρτ/αϊαακίοτίκο

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του
Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών από Δευτέρα ἑως
Παρασκευή 11.00--13:00, στο τηλέφωνο 23210 49125.
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