Προκήρυξη 9 Θζςεων Υποψήφιου Διδάκτορα
Με Θζμα:
1. Προβλήματα βελτιςτοποίηςησ ςε κζντρα δεδομζνων (Optimization problems in data centers), με δυνατότητα
χρηματοδότηςησ
2. Αλγόριθμοι βελτιςτοποίηςησ για μηχανική μάθηςη (Optimization algorithms for machine learning), με δυνατότητα
χρηματοδότηςησ
3. Αλγόριθμοι βελτιςτοποίηςησ για προβλήματα μαφρου κουτιοφ (Optimization algorithms for black-box problems),
με δυνατότητα χρηματοδότηςησ
4. Χρήςη μη επανδρωμζνων αεροςκαφϊν (UAV) ςε γεωργία ακριβείασ
5. Εφαρμογζσ τησ Τεχνολογίασ ‘Αλυςίδασ Κοινοποιήςεων’ (blockchain) ςτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων» (Blockchain
Applications in Internet of Things)
6. Τεχνικζσ Βελτιςτοποίηςησ του Βιομηχανικοφ Διαδικτφου των Πραγμάτων με την Χρήςη Μηχανικήσ Μάθηςησ
(Industrial Internet of Things Optimization Techniques Using Machine Learning)
7. Ανάπτυξη Μηχανιςμϊν Παροχήσ Αςφάλειασ ςε Πρωτόκολλα Επικοινωνιϊν ςτα Ζξυπνα Δίκτυα Ηλεκτρικήσ
Ενζργειασ (Development of Security Mechanisms in Communication Protocols of Smart Grid)
8. Αλγόριθμοι βελτιςτοποίηςησ για ρομποτικζσ εφαρμογζσ
9. Αλγόριθμοι πλοήγηςησ και ελζγχου ςυνεργατικϊν ρομποτικϊν ςυςτημάτων
Προκεςμία υποβολισ: 22-3-2019 ζωσ 22-4-2019
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ icte@uowm.gr (υπόψθ κασ Ντηιόκα) τα
εξισ:
1.
Βιογραφικό ςθμείωμα.
2.
Διςζλιδθ πρόταςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ θ οποία να περιλαμβάνει γενικι παρουςίαςθ του
ερευνθτικοφ αντικειμζνου και αντιπροςωπευτικι βιβλιογραφία.
3.
Κάκε άλλο ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςι τουσ (π.χ. αποδεικτικά ερευνθτικισ
δραςτθριότθτασ, διακρίςεισ κτλ).
κακϊσ και τα παρακάτω ζντυπα ςτθ Γραμματεία του Τμιματοσ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Ζντυπθ αίτθςθ (χορθγείται από τθ Γραμματεία).
Βιογραφικό ςθμείωμα.
Αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ.
Βεβαιϊςεισ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου απαιτοφνται.
Πιςτοποιθτικό αναλυτικισ βακμολογίασ προπτυχιακϊν και/ι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν.
Αντίγραφο μεταπτυχιακϊν τίτλων ςπουδϊν (αν υπάρχει).
Αποδεικτικά γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν.
Δφο τουλάχιςτον ςυςτατικζσ επιςτολζσ.
Διςζλιδθ πρόταςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ ςχετικισ με μία από τισ διακζςιμεσ επιςτθμονικζσ
περιοχζσ που ζχει κακορίςει θ Γ.Σ.Ε.Σ. και αναφζρονται ςτθ ςχετικι προκιρυξθ. Η πρόταςθ περιλαμβάνει τον
τίτλο τθσ διατριβισ, γενικι παρουςίαςθ του ερευνθτικοφ αντικειμζνου και αντιπροςωπευτικι βιβλιογραφία.
Κάκε άλλο ςτοιχείο που ςυμβάλλει ςτθν πλθρζςτερθ αξιολόγθςθ των υποψθφίων (π.χ. αποδεικτικά ερευνθτικισ
δραςτθριότθτασ, διακρίςεισ κτλ).
Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ.

