
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 

Προκήρυξη Υποψηφίων Διδακτόρων 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ. αριθμ. 3/02-02-2021 , Θέμα 2
ο
 της 

Συνέλευσης του Τμήματος προκηρύσσει 10 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων και 

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή υποψηφιοτήτων στα παρακάτω 

γνωστικά πεδία στα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς μελών ΔΕΠ του 

Τμήματος για επίβλεψη διδακτορικών διατριβών: 

 

 Μάρκετινγκ και Κλιματική αλλαγή (1 θέση, επιβλέπουσα  Ασπασία 

Βλάχβεη – avlahvei@uowm.gr  

 

 Στρατηγική, Καινοτομία, Ανταγωνιστικότητα (1 θέση, επιβλέπουσα 

Ασπασία Βλάχβεη – avlahvei@uowm.gr ) 

 

 Κατανάλωση πολυτελών επώνυμων προίόντων/Luxury consumption (έως 2 

θέσεις, επιβλέπουσα Ειρήνη Κορωνάκη – ekoronaki@uowm.gr  

Απαιτούμενα προσόντα: Αριστη γνώση Αγγλικών  καθώς η συγγραφή της 

διδακτορικής διατριβής θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, η 

πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθεί στα Αγγλικά.) 

 

 Νομισματική Θεωρία και Πολιτική  (έως 2 θέσεις, επιβλέπων Θωμάς 

Σίσκου – tsiskou@uowm.gr ) 

 

 Επιλογή Χαρτοφυλακίου(Portfolio Choice) ή Επενδυτικές αποφάσεις 

(Investment Decisions) ή Διεθνείς κεφαλαιαγορές (International Capital 

Markets) ή Έλεγχοι αποτελεσματικότητας αγοράς (Market Efficiency 

Tests) (έως 2 θέσεις, επιβλέπων Τσινασλανίδης Πρόδρομος - 

ptsinaslanidis@uowm.gr) 

(Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής θα γίνει στην Αγγλική γλώσσα. Για το 

λόγο αυτό, η πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθεί στα Αγγλικά.) 

 

 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις με έμφαση στη Θεωρία Διεθνούς 

Εμπορίου/Διεθνούς Εμπορικής Πολιτικής (έως 2 θέσεις, Τσούνης Νικόλαος 

– ntsounis@uowm.gr ) 

Απαιτούμενα προσόντα:1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη 

(Master's in Economics) το οποίο να περιλαμβάνει απαραίτητα τα μαθήματα: 

Μικροοικονομική Ανάλυση/Θεωρία, Οικονομετρία. Η ύπαρξη του μαθήματος 

της Βιομηχανικής Οργάνωσης ή και δεύτερου μαθήματος Οικονομετρίας στο 
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πρόγραμμα του Master's δεν είναι απαραίτητη αλλά θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1). Η άριστη 

γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) δεν είναι απαραίτητη αλλά αποτελεί 

πρόσθετο προσόν. Η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής θα γίνει στην 

Αγγλική γλώσσα. Για το λόγο αυτό, η πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να 

υποβληθεί στα Αγγλικά.) 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησής τους θα πρέπει να 

μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών που είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον σύνδεσμο 

https://econ.uowm.gr/didaktorikes-spoydes/ και να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις 

τους, πέραν της εκπόνησης της διατριβής τους, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για 

τη λήψη του Διδακτορικού Διπλώματος 

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα 

οικονομικών Επιστημών έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 

 Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή είναι 

κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά 

το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση (Υπάρχει πρότυπο στην ιστοσελίδα του Τμήματος) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη 

βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του 

εξωτερικού 

4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, καθώς και, κατά περίπτωση, 

έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους 

από ιδρύματα του εξωτερικού 

5. Αντίγραφα πτυχιακής και διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχουν) 

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ σε 

φακέλους σφραγισμένους από τους συντάκτες 

7. Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας 

https://econ.uowm.gr/didaktorikes-spoydes/


8. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε 

ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λπ. (εφόσον υπάρχουν) 

9. Κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πληρέστερη αξιολόγηση των 

υποψηφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας, διακρίσεις, 

αποδεικτικά προϋπηρεσίας, αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε 

προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα κ.τ.λ.) 

10. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (Ερευνητική Πρόταση) (Υπάρχει πρότυπο 

πρότασης στην ιστοσελίδα του Τμήματος)  

11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου 

 

 

Οι υποψηφιότητες με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται από 8 

Φεβρουαρίου 2021 έως 19 Απριλίου 2021  στη γραμματεία του Τμήματος στη 

διεύθυνση:  

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  

Περιοχή Φούρκα 52100 Καστοριά 

Τηλ. 2467087100 

 


