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ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί 

υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην 

ερευνητική περιοχή των αλγόριθμων συστάσεων, υπό την επίβλεψη του Επ. Καθηγητή Χ. 

Τζώρτζη,  να καταθέσουν σχετική αίτηση. 

 

2. Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της 

Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο 

αντικείμενο και την ποιότητα σπουδών  της  Σχολής.  

 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2014 τα παρακάτω 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας: 

 

 Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής 

Διατριβής  που θα εκπονηθεί 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και Μ.Τ.Ε. (Master's). Στην περίπτωση που ο 

Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον 

επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 30 

Ιουνίου 2014 να προσκομίσει το Μ.Τ.Ε.  

 Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, των 

οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την 

ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές 

εργασίες και τα ενδιαφέροντα του  υποψηφίου 

 Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 

 Δύο συστατικές επιστολές 

 Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

ή Διδακτορικών Σποδών άλλου Τμήματος 

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής 

υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται 

από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας.  

 

http://www.doatap.gr/
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της  

Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 57001 Θέρμη, 

Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807501, e-mail infotech@ihu.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της 

Σχολής (http://www.tech.ihu.edu.gr/ ) 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

 

1. Η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) καλεί 

υποψήφιους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στην ερευνητική 

περιοχή της εξόρυξης γνώσης από ημί-δομημένα δεδομένα, υπό την επίβλεψη του Επ. Καθηγητή 

Χ. Τζώρτζη,  να καταθέσουν σχετική αίτηση. 

 

2. Στη Σχολή γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, από ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο, που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής της Σχολής 

Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αντιστοιχεί στο αντικείμενο 

και την ποιότητα σπουδών  της  Σχολής.  

 

3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2014 τα παρακάτω 

δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας: 

 

Θεσσαλονίκη, 21 Μαρτίου 2014 

 

 

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής 

 

 

 

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας  
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 Αίτηση στην οποία προσδιορίζεται το προτεινόμενο αντικείμενο της Διδακτορικής 

Διατριβής  που θα εκπονηθεί 

 Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου και Μ.Τ.Ε. (Master's). Στην περίπτωση που ο 

Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον 

επιλεγεί για να αρχίσει σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο μέχρι 30 

Ιουνίου 2014 να προσκομίσει το Μ.Τ.Ε.  

 Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (www.doatap.gr) για τους υποψήφιους, των 

οποίων οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την 

ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές 

εργασίες και τα ενδιαφέροντα του  υποψηφίου 

 Έκθεση σχετική με τους λόγους εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 

 Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) 

 Δύο συστατικές επιστολές 

 Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

ή Διδακτορικών Σποδών άλλου Τμήματος 

 

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος θα εξετάσει το ενδεχόμενο χορήγησης ανταποδοτικής 

υποτροφίας στις περιπτώσεις ακαδημαϊκής αριστείας και υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογείται 

από το δηλωθέν ατομικό εισόδημα του/ης υποψηφίου/ας.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία της  

Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας, 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, 57001 Θέρμη, 

Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 807501, e-mail infotech@ihu.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της 

Σχολής (http://www.tech.ihu.edu.gr/ ) 
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