
 

 

Short Biography: 

Rob Dekkers is Reader in Industrial Management at the Adam Smith Business School (University 

of Glasgow).  He holds a master’s degree in Mechanical Engineering and doctoral degree, both 

from Delft University of Technology.  Before joining academia, he worked in industry as 

organisational consultant, production manager and senior project manager. The link with industry 

has continued during his tenure at Delft University of Technology, the University of the West of 

Scotland and the University of Glasgow.  It has also defined his multidisciplinary research 

interests, such as operations management, new product development, technology and innovation 

management, industrial networks and systems theories.  He is board member of the International 

Foundation for Production Research, chairing its Doctoral Training and Early Career Researchers 

Programme, and leads RNI Global for the Réseau de Recherche sur l'Innovation. In addition, he is 

co-convenor for workshops on literature reviews, has written more than 200 publications (books, 

edited books, chapters in edited books, journal publications, conference proceedings and reports) 

and reviews for more than 40 journals. 
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Kısa Özgeçmiş: 

Rob Dekkers, Adam Smith Business School (University of Glasgow)’da Endüstriyel Yönetim 

alanında kıdemli akademisyendir. Delft University of Technology’de olmak üzere Makine 

Mühendisliği üzerine hem Yüksek Lisans ve hem de Doktora derecelerine sahiptir. Akademi’ye 

katılmadan önce, organizasyon danışmanı, üretim müdürü ve kıdemli proje müdürü olarak 

endüstride çalışmıştır. Endüstri ile bağı, Delft University of Technology, The University of West 

Scotland ve University of Glasgow’da çalışma süresince devam etmiştir. Çok disiplinli araştırma 

alanları, üretim yönetimi, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji ve inovasyon yönetimi, endüstriyel 

ağlar ve sistem teorileridir. Uluslararası Üretim Araştırmaları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. 

“Doktora Eğitimi” ve “Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar Programı”nın yöneticisidir ve Réseau 

de Recherche sur l'Innovation için RNI Global’ı yönetmektedir. Ayrıca, literatür incelemeleri 

üzerine çalıştayların eş düzenleyicisidir, 200'den fazla yayın (kitaplar, editörlü kitaplar, editörlü 

kitaplarda bölümler, dergi yayınları, konferans tutanakları ve raporlar) ve 40'tan fazla dergi için 

literatür incelemeleri yazmıştır. 


