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Εννζα (9) υποτροφίεσ από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτοσ» για την εκπόνηςη Διδακτορικοφ  

ςε Αμερική και Καναδά 
 

(https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships) 

 

Το Ινςτιτοφτο Πληροφορικήσ και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτοσ» προςφζρει και φζτοσ 

εννζα (9) υποτροφίεσ για την εκπόνηςη Διδακτορικήσ διατριβήσ ςε ςυνεργαςία με Πανεπιςτήμια των 

ΗΠΑ και του Καναδά με καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των αιτήςεων την 22
α
 Δεκεμβρίου 2017. Οι 

υποτροφίεσ είναι για ζνα ζτοσ με δυνατότητα ανανζωςησ για άλλα τρία ζτη. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν αίτηςη για τη χορήγηςη υποτροφίασ με ςτόχο την εκπόνηςη 

Διδακτορικήσ διατριβήσ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ εκπαιδευτικήσ και ερευνητικήσ ςυνεργαςίασ του 

ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιςτήμια: 

- Rice University (RICE), ΗΠΑ (http://compsci.rice.edu/) 

- University of Texas at Arlington (UTA), ΗΠΑ (http://cse.uta.edu/) 

- University of Houston (UΗ), ΗΠΑ (http://www.cs.uh.edu/) 

- Dalhousie University (DAL), Καναδάσ (http://www.cs.dal.ca/) 

 

Στο διαγωνιςμό δφνανται να ςυμμετάςχουν: 

α) Πτυχιοφχοι ΑΕΙ Πληροφορικήσ ή Διπλωματοφχοι Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικήσ, του εςωτερικοφ ή 

ιςοτίμων του εξωτερικοφ, αναγνωριςμζνων από το ΔΟΑΤΑΠ. 

β) Φοιτητζσ τμημάτων ΑΕΙ Πληροφορικήσ ή Πολυτεχνικών τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικήσ, 

που πρόκειται να ολοκληρώςουν τισ ςπουδζσ τουσ ζωσ τον Ιοφλιο 2018. 

γ) Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ Πληροφορικήσ ή Μηχανικοί Η/Υ και Πληροφορικήσ, που πρόκειται να 

ολοκληρώςουν το μεταπτυχιακό τουσ ζωσ τον Ιοφλιο 2018. 

 

Η εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ αφορά ςτισ ακόλουθεσ ερευνητικζσ περιοχζσ: 

 Robot motion planning 

 Biological interaction modelling and analysis  

 Robot motion signalling in joint action 

 Identification of argument elements and argument relations in natural language texts 

 Content-based analysis of multimedia 

 Translating latent features to actionable knowledge 

 Multimodal analysis of biomedical texts 

 Computationally-Driven Contact-Free Physiological Measurements 
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 Big data analysis for precision medicine 

Περαιτζρω πληροφορίεσ για τισ ερευνητικζσ περιοχζσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογητικά και τη διαδικαςία 

επιλογήσ, μπορείτε να βρείτε ςτο: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships   

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ αιτήςεων: 22/12/2017 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτοσ» 
Ινςτιτοφτο Πληροφορικήσ και Τηλεπικοινωνιών 
Εργαςτήριο Τεχνολογίασ Γνώςεων και Λογιςμικοφ (SKEL Lab) 
Δρ. Β. Καρκαλζτςησ (vangelis@iit.demokritos.gr) 
Τηλ.: 210 6503197 
Ιςτοςελίδα: https://www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_scholarships   
_______________________________________________________________________________ 
 
Το  SKEL Lab στο διαδίκτυο:  
https://www.iit.demokritos.gr/skel 
Facebook | Twitter 
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