Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα»
1η Πρόσκληση
Πρόσκληση συμμετοχής
Μέλη Δ.Ε.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση
σε συνεργασία με μια επιχείρηση/βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τον Υποψήφιο
Διδάκτορα που έχει επιλεγεί από τη Γενική Συνέλευση του οικείου τμήματος. Ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι αναλαμβάνει την επίβλεψη, και μαζί με τη συνεργαζόμενη
επιχείρηση/βιομηχανία εξασφαλίζουν τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου, πέραν των
καλύψεων που προσφέρει η παρούσα πρόσκληση.
Η υποβολή της αίτησης γίνεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Η διαδικασία επιλογής των Υποψήφιων Διδακτόρων προς χρηματοδότηση υλοποιείται ως ακολούθως:

Φάσεις

Περιγραφή

Προθεσμίες

Ανακοίνωση πρόσκλησης Προγράμματος
Τα μέλη του ΣΕΒ και τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ
ενημερώνονται για την έναρξη του προγράμματος
και εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό.

Προετοιμασία

Τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εκδηλώνουν
ενδιαφέρον (link)
Με μέριμνα του ΣΕΒ η σχετική λίστα
ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ προωθείται στα μέλη
του ΣΕΒ, τα οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον για
συνεργασία με μέλη ΔΕΠ βάσει των
προτεινόμενων θεμάτων, ορίζοντας υπεύθυνο
επικοινωνίας.

Η εκδήλωση
ενδιαφέροντος των
μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ
πραγματοποιείται εντός
15 ημερών από την
ανακοίνωση της
πρόσκλησης
(έως 15/04/2022)

Φάση 1η:
Επιλογή Υποψήφιου
Διδάκτορα

Επικοινωνία μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ με τις
επιχειρήσεις για διερεύνηση πιθανών
συνεργασιών
Τα ενδιαφερόμενα Τμήματα του ΟΠΑ
προκηρύσσουν θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων
σύμφωνα με τον κανονισμό Οδηγού Σπουδών και
προχωρούν στην επιλογή Υποψήφιου Διδάκτορα

Φάση 2η:
Αίτηση
Χρηματοδότησης

Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ μαζί με τον
επιλεγέντα Υποψήφιο Διδάκτορα και την
επιχείρηση υποβάλουν αίτηση στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για
χρηματοδότηση

Η επιλογή ΥΔ γίνεται
εντός τριών μηνών από
την ανάρτηση σχετικής
λίστας ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων

Εντός τεσσάρων (4)
μηνός από την
ανάρτηση της
πρόκλησης.

Έως 31/07/2022
Φάση 3η:
Έναρξη της
χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται από επιτροπή που θα
ορίσει ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με τους όρους του
προγράμματος. Οι προτάσεις με την υψηλότερη
αξιολόγηση εγκρίνονται για χρηματοδότηση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όλες οι εμπρόθεσμες αιτήσεις υποβάλλονται σε πρώτη φάση σε έλεγχο πληρότητας στοιχείων. Από τη
φάση αυτή προκύπτει και ο τελικός κατάλογος των προτάσεων προς αξιολόγηση.
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 3-μελείς επιτροπές αξιολόγησης που θα ορισθούν από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ στις
οποίες θα συμμετέχουν 2 μέλη Δ.Ε.Π. εκτός Ο.Π.Α. και 1 στέλεχος από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα
επιλεγούν βάσει συνάφειας με το αντικείμενο της πρότασης. Είναι δυνατό οι αιτήσεις συναφούς
αντικειμένου να αξιολογηθούν από την ίδια επιτροπή αξιολόγησης.
Κάθε αίτηση βαθμολογείται σε κλίμακα 0-5 μονάδων.
1.
Επιστημονική αρτιότητα και ερευνητική καινοτομία της πρότασης (40% βαρύτητα) με
βαθμολογία από 0-5.
Α. Στόχοι, πρωτοτυπία και δυνητική απήχηση του έργου
• Σαφήνεια και συνάφεια των στόχων του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
• Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέραν από την παρούσα επιστημονική/τεχνολογική
στάθμη (π.χ. ανάπτυξη νέων τεχνικών, εργαλείων, εννοιών, θεωριών ή/και προσεγγίσεων)
• Σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο ερευνητικό έργο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις
• Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι «high risk/high gain» («υψηλού κινδύνου/σημαντικού

οφέλους» (αν υφίσταται)
• Πρωτοποριακή φύση και δυνητικός επιστημονικός και επιχειρηματικός αντίκτυπος του
προτεινόμενου ερευνητικού έργου
Β. Μεθοδολογία και Υλοποίηση
• Σε ποιο βαθμό είναι εφικτή η προτεινόμενη επιστημονική προσέγγιση
• Σε ποιο βαθμό η πρόταση συνεπάγεται την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ή την εφαρμογή
μεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην πρόοδο πέραν της παρούσας επιστημονικής / τεχνολογικής /
επιχειρηματικής στάθμης
• Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας για την επίτευξη των στόχων
του έργου.
2.
Προφίλ και χαρακτηριστικά της επιχείρησης/βιομηχανίας (20% βαρύτητα) με βαθμολογία από 05.
Κριτήριο ΝΑΙ/ΟΧΙ (0.8 βαθμοί) αν η εταιρεία είναι Νεοφυής/Έντασης γνώσης.
Θα αξιολογηθεί η συνάφεια του αντικειμένου και οι αναμενόμενες βιομηχανικές επιπτώσεις της
πρότασης, καθώς και η συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου της πρότασης σε σχέση με το προφίλ
της επιχείρησης/βιομηχανίας. Επίσης, θα αξιολογηθεί η αξιοπιστία και η δυναμική της
επιχείρησης/βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα τα σημεία αξιολόγησης του εν λόγω κριτηρίου είναι:
• Θέση/δυναμική της επιχείρησης/βιομηχανίας στην αγορά εργασίας (0-0.8),
• Social & Economic Impact της επιχείρησης/βιομηχανίας (0-1.7)
• Αναπτυξιακό
μοντέλο
επιχείρησης/βιομηχανίας
Στρατηγικός
Σχεδιασμός
της
επιχείρησης/βιομηχανίας και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. (0-1.7).
3.
Αξιολόγηση Επιβλέποντα Καθηγητή (20% βαρύτητα) με βαθμολογία από 0-5. Θα αξιολογηθεί το
βιογραφικό του Επιβλέποντα Καθηγητή και οι δυνατότητες συνεργασίας του σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Τα πεδία που αξιολογούνται σε αυτό το κριτήριο είναι:
Α. Επιστημονικά Επιτεύγματα
• Επιστημονικό έργο (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, διακρίσεις, βραβεύσεις,
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα κτλ.)
• Βαθμός επιστημονικής εμβέλειας και απήχησης στο εξωτερικό
Β. Ωριμότητα για Καθοδήγηση
• Βαθμός επιστημονικής αυτονομίας
• Εμπειρία στην επίβλεψη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών
• Συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα ως συντονιστής/στρια ή/και ως μέλος
Γ. Ικανότητα και ρόλος του/της επιβλέποντος για την υλοποίηση του έργου
• Σε ποιο βαθμό ο/η επιβλέπων/ουσα διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση/εμπειρία και
ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
4. Αξιολόγηση Υποψήφιου Διδάκτορα (20% βαρύτητα) με βαθμολογία από 0-5. Θα αξιολογηθεί το
βιογραφικό του υποψήφιου διδάκτορα και οι δυνατότητες συνεργασίας του σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο. Τα πεδία που αξιολογούνται σε αυτό το κριτήριο είναι:
• Επιστημονικό έργο και ερευνητική εμπειρία (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια,
διακρίσεις, βραβεύσεις, τυχόν συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα κτλ.)
• Ποιότητα (βαθμός πτυχίων κλπ) και συνάφεια προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών

Η βαθμολογία των κριτηρίων συνοψίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Περιγραφή Κριτήριου

Βαθμολογία
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Αξιολόγηση του/της
Επιβλέποντος/ουσας
Αξιολόγηση του Υ.Δ.
ΣΥΝΟΛΟ

Βαρύτητα (%) Ελάχιστη βαθμολογία

Οι 6 προτάσεις που θα λάβουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία με κατώφλι το 3,00 θα επιλεγούν
προς χρηματοδότηση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (http://rc.aueb.gr/el/static/home).
Ενστάσεις κατατίθενται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποφασίζει εντός
δέκα (10) ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης (με τους αριθμούς
υποβολής) των προς χρηματοδότηση αιτήσεων αναρτώνται επίσης στον παραπάνω ιστότοπο.
Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στις κυρίες Λ. Ελευθέρογλου (210 8203104,
eleftheroglou@rc.aueb.gr) και Ν. Καραλή (210 8203105, nkarali@rc.aueb.gr)

