ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ
Τα Τκήκαηα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Λνγηζηηθήο θαη Φξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηα Πιεξνθνξηαθά
Σπζηήκαηα, θαινύλ ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εθπνλήζνπλ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζηηο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ
ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη αθνξνύλ γλσζηηθά αληηθείκελα κειώλ ΓΔΠ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, λα ππνβάινπλ αίηεζε.






Αλάιπζε / Σρεδηαζκόο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ
Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Γηνίθεζεο
Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα θαη Πξνζνκνίσζε
Πνηόηεηα Υπεξεζηώλ θαη Γηαζύλδεζε Γηθηύσλ (QoS & Network Interconnectivity)
Τερλν-Οηθνλνκηθά ησλ Τειεπηθνηλσληώλ θαη Οηθνλνκηθά ησλ Γηθηύσλ (Techno-economics of Telecommunications
and Network Economics)
 Πξνζαξκνζηηθή θαη Κηλεηή Ηιεθηξνληθή Μάζεζε (Adaptive and Mobile E-Learning)
 Web 2.0 ζηνλ Τνπξηζκό (Tourism 2.0, Travel 2.0)
 Δπηρεηξεκαηηθή Μνληεινπνίεζε θαη Αξρηηεθηνληθέο
 Οινθιήξσζε Δπηρεηξεκαηηθώλ Δθαξκνγώλ (enterprise application integration)-Γηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability)
 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government)
 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα γηα Ηιεθηξνληθό Δπηρεηξείλ
 Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα θαη Σηξαηεγηθό Management
 Σεκαζηνινγηθόο Ιζηόο (Semantic Web)
 Ηιεθηξνληθό Δκπόξην
Τν Γηδαθηνξηθό Γίπισκα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ απνλέκεηαη γηα κηα πξσηόηππε
ζπκβνιή ζ’ έλα από ηα ζέκαηα πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ησλ Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ.
Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ 19 Γεκεμβρίοσ 2011 έως 20 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηε Γξακκαηεία ησλ Γηαηκεκαηηθώλ
Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά εθόζνλ πξνεγνπκέλσο έρνπλ ηε ζύκθσλε γλώκε
πξνηεηλόκελνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή:
1. Έληππε αίηεζε ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πεδίν έξεπλαο (ην έληππν παξαιακβάλεηαη από ηε γξακκαηεία ή από ην
δηθηπαθό ηόπν http://www.uom.gr θαη http://mis.uom.gr)
2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα
3. Δπίζεκν αληίγξαθν πηπρίνπ θαη κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο (κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηίηισλ από ην ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή
Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αλ είλαη από παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνύ)
4. Δπηθπξσκέλα πηζηνπνηεηηθά αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (κε αθξηβή κέζν όξν) ησλ αλσηέξσ πηπρίσλ,
5. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από κέιε ΓΔΠ (ηα έληππα ησλ ζπζηαηηθώλ επηζηνιώλ παξαιακβάλνληαη από ηελ γξακκαηεία ή
από ην δηθηπαθό ηόπν http://www.uom.gr θαη http://mis.uom.gr)
6. Απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο επηπέδνπ Β2 (θαιή γλώζε) ή αλώηεξν, ζύκθσλα κε ην Σπκβνύιην ηεο
Δπξώπεο, ην νπνίν γίλεηαη απνδεθηό από ηνλ ΑΣΔΠ ή TOEFL ηνπιάρηζηνλ 87 ζην Internet-based test ή Πηπρίν
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο από Αγγιόθσλν Παλεπηζηήκην (ην νπνίν έρεη αλαγλσξηζζεί από ην ΓΙΚΑΤΣΑ ή ΓΟΑΤΑΠ) ή
Πηπρίν Αγγιηθήο Φηινινγίαο. (Τα απνηειέζκαηα TOEFL ζα πξέπεη λα απνζηαινύλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γ.Π.Μ.Σ.
απεπζείαο από ην ETS. Ο θσδηθόο γηα ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο είλαη 7006 – Department Code 78. Δπίζεο, ηα
απνηειέζκαηα TOEFL θαη IELTS θαηνρπξώλνληαη γηα ηέζζεξα (4) ρξόληα). Τα ππόινηπα απνδεηθηηθά γλώζεο ηεο
αγγιηθήο γιώζζαο, ζα πξνζθνκίδνληαη ζην πξσηόηππν ή ζε αληίγξαθν επηθπξσκέλν από ηελ αξρή πνπ ην εμέδσζε.

7. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, δηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ)
8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ) ε νπνία απνδεηθλύεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο επίζεκνπ
δεκόζηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα
9. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
Οη θάηνρνη ηίηινπ ΑΔΙ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο από ην
ΓΙΚΑΤΣΑ/ΓΟΑΤΑΠ.
Για περιζζόηερες πληροθορίες και παραλαβή ηων ενηύπων ζε ηλεκηρονική μορθή οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να επιζκεθηούν ηην ζελίδα ηοσ
μεηαπηστιακού προγράμμαηος ζηην διεύθσνζη http://www.uom.gr, http://mis.uom.gr ή ν’ απεσθσνθούν ζηην Γραμμαηεία ηων Δ.Π.Μ.Σ. (κηίριο
Η΄, Ιζόγειο) ηοσ Πανεπιζηημίοσ Μακεδονίας, Εγναηία 156, Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2310-891514, e-mail:misgrad@uom.gr.

Ο Πρόεδρος ηοσ Δ.Π.Μ.Σ. ζηα Πληροθοριακά Σσζηήμαηα
Αναζηάζιος Α.Οικονομίδης, Καθηγηηής

