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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

Σο πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών του Σμήματος Σουρκικών πουδών και ύγχρονων Ασιατικών πουδών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στους τομείς
επιστημονικών δραστηριοτήτων του Σμήματος και οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την
εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης
στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.
το Πρόγραμμα Διδακτορικών πουδών γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής:
Οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών πουδών (Δ.Μ..) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών πουδών του Σμήματος ή
Σμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής με αντικείμενο ίδιο ή συναφές προς
κάποιο από τα θεραπευόμενα στο Σμήμα γνωστικά αντικείμενα.
Με εισήγηση Επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, η υνέλευση του Σμήματος δύναται να αναθέσει στους υποψηφίους
να παρακολουθήσουν υποχρεωτικώς μαθήματα, σεμινάρια ή εργαστήρια του Σμήματος στο πλαίσιο του γνωστικού
αντικειμένου της διατριβής τους.
Η εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΥΕΚ 114/4-8-17 τ. Α΄), καθώς και τον
Κανονισμό Διδακτορικών πουδών του Σμήματος, όπως αυτός έχει εγκριθεί από τη ύγκλητο του Ιδρύματος και έχει
δημοσιευθεί στο ΥΕΚ 1220/2-4-2018 τ. Β΄.
Αριθμός θέσεων- Γνωστικά πεδία
Η υνέλευση του Σμήματος Σ...Α.. στη συνεδρίαση της 15/05/2020 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τρεις (3) θέσεις Τποψηφίων Διδακτόρων στα κατωτέρω ερευνητικά αντικείμενα:
1) Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο: «Η υμφωνία των Πρεσπών και ο ρόλος του τύπου : α) ως γεωστρατηγικού

εργαλείου χαράξεως εξωτερικής πολιτικής, β) ως μέσου επηρεασμού της κοινής γνώμης, γ) ως πυλώνα στη γεωπολιτική της
Πληροφορίας. Ερευνητικά παραδείγματα: οι εφημερίδες: «Καθημερινή» «Δημοκρατία», «Εφημερίδα των υντακτών» και «Σα
Νέα».
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει μέσω της εξετάσεως των αντιστοίχων πρωτογενών πηγών να καταλήξει στην παρουσίαση του
γεωπολιτικού υποδείγματος του ρόλου του Σύπου και συγκεκριμένα αυτών των αντιπροσωπευτικών ΜΜΕ, στον σχηματισμό
άποψης από την Ελληνική κοινή γνώμη σχετικά με την υποστήριξη ή απόρριψη της διαδικασίας συνάψεως της υμφωνίας των
Πρεσπών.

Επιστημονική υπεραξία: Αναφορά, τυποποίηση και αξιοποίηση δείγματος εγκύρων ελληνικών δημοσιογραφικών πηγών και
εξαγωγή αναλόγων συμπερασμάτων σχετικώς με τον επηρεασμό της ελληνικής κοινής γνώμης: Απαιτείται η χρήση των πηγών
αυτών (πρωτογενών, αρχειακών) πηγών, όπως και υψηλού επιπέδου σχετικής ιστορικής και διπλωματικής βιβλιογραφίας
(δευτερογενείς πηγές) αλλά και δυνατότητα αποδελτιώσεως έγκυρων διπλωματικών ελληνικών ανοικτών πηγών (έντυπων και
ψηφιακών). Επίσης η εύρεση χρονολογική τακτοποίηση και αξιολόγηση των εκδοθεισών δημοσκοπήσεων σχετικώς με το θέμα
κατά την προαναφερθείσα περίοδο.
Προηγούμενο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο: Απαιτείται σημαντική ποσότητα δημοσιευμένου σχετικού έργου
ανταποκρινόμενου στην περιγραφή του αντικειμένου.

Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.
2) Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο: «“Σουρκικές ισλαμιστικές οργανώσεις στη Δυτική Ευρώπη”
την τεκμηριωμένη μεθοδολογικά και βιβλιογραφικά ερευνητική/επιστημονική πρόταση που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι, θα
πρέπει μεταξύ άλλων να αναφέρονται - με σαφή αιτιολόγηση - τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης καθώς και οι τουρκικές
ισλαμιστικές οργανώσεις στις οποίες πρόκειται να επικεντρωθεί η προτεινόμενη έρευνα.
Γλώσσα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής: Ελληνική ή Αγγλική.
Απαραίτητα κριτήρια:
Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα που εμπίπτει στο συγκεκριμένο γνωστικό/ερευνητικό πεδίο.
Σουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1).

3) Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο: «Σο Νομικόν Καθεστώς του Αγιονύμου Όρους επί Σουρκοκρατίας».
Επιπρόσθετοι δε προϋποθέσεις εκτός των συνήθως αναφερομένων είναι η παρά του υποψηφίου κατοχή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών ποινικού δικαίου υπό Νομικής χολής
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων- Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι Τποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Σμήματος (Δραγατσανίου 4, 3ος όροφος, Αθήνα 10559) έως την 15/07
/2020:
1)Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (http://www.turkmas.uoa.gr/xrisima-entypa/aithsh-ypochfiothtas-giaekponhsh-didaktorikis-diatribis.html), όπου αναγράφονται:
α) προτεινόμενος τίτλος διδακτορικής διατριβής,
β)τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση,
γ)προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής,
δ) προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής,

2)Αναλυτικό Βιογραφικό ημείωμα,
3)Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος και του βασικού πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ
του εξωτερικού),
4)Υωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,
5)Αντίγραφο Πτυχίου,
6)Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος,
7)Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών,
8)Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε έντυπη μορφή,
9)Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή ελληνομάθειας,
10)υστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες,
11)Δημοσιεύσεις.
Επίσης, αποστέλλουν σε ψηφιακή μορφή την αίτησή τους μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: didaktorika@turkmas.uoa.gr

