
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής με χρηματοδότηση στα πλαίσια της Πράξης Αριστεία Ι 

  
Το Εργαστήριο Ασύρματου Επιχειρείν ISTLab/Wireless Research Center (WRC) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση»,  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) 

και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια υποψήφιου διδάκτορα του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (http://www.dmst.aueb.gr/index.php/el/postgraduate/phdprogram). Η διάρκεια του 

διδακτορικού προγράμματος είναι 36 μήνες και προβλέπεται χρηματοδότηση των υποψηφίων 

διδακτόρων από την Πράξη Αριστεία Ι για το σύνολο αυτού του χρονικού διαστήματος. 

 

Η προκήρυξη αφορά πέντε (5) θέσεις στις ερευνητικές περιοχές της Πληροφορικής, των Οικονομικών 

και των Κοινωνικών Επιστημών, στις ακόλουθες θεματικές κατευθύνσεις: 

1. Ανάλυση δεδομένων και εξόρυξη γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα, με έμφαση στο twitter και το 
facebook (Data Mining Techniques for Online Social Networks, e.g., twitter, facebook). 

2. Μοντελοποίηση συμπεριφοράς χρήστη σε κοινωνικά δίκτυα, ιδίως με χρήση προσομοίωσης ή 

θεωρίας παιγνίων (Modeling User Behavior in Online Social Networks through Simulation or Game 

Theory). 

3. Ανάλυση συναισθήματος σε βάσεις κειμένων, με έμφαση σε δεδομένα κοινωνικών δικτύων 
(Sentiment Analysis in Online Social Networks). 

4. Κοινωνική μάθηση και αγελοποίηση σε κοινωνικά δίκτυα και το internet (Social Learning and 

Herding in Online Social Networks and the Internet). 

5. Κοινωνικά δίκτυα και αλγόριθμοι πρόβλεψης πορείας χρηματαγορών (Online Social Networks and 

Stock Market Prediction Algorithms). 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι    Αυγούστου      τα παρακάτω δικαιολογητικά στη 

 ραμματεία του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ (κα 

 ριστίνα  ησιμοπούλου, Ευελπίδων   Α και  ευκάδος   ,  ος όροφος, γραφείο    , τηλ.            ): 

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το θέμα έρευνας  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα  

3. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, αν 

χρειά εται)  

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών  

5. Αποδεικτικό Σπουδών Αγγλικής γλώσσας  

6. Επιστημονικές  ημοσιεύσεις ή/και αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (αν υπάρχουν)  
7.  ύο συστατικές επιστολές από μέλη  ΕΠ ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ  

 

Περισσότερες Πληροφορίες:  
  

 Καθηγητής  ιώργος  ιαγλής, Αντιπρύτανης ΟΠΑ (giaglis@aueb.gr). 

   

  


