ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΙ
ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΑΙΑΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Γηεύζπλζε: Καπιαλώλ 6, Αζήλα 10680
e-mail: dppa@turkmas.uoa.gr
Σει.: 210 368 9575

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ
ΓΙΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ

Σν πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ
πνπδώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή ηεο
πξσηόηππεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζηνπο ηνκείο επηζηεκνληθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη νδεγεί
ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο, ην νπνίν πηζηνπνηεί ηελ εθπόλεζε πξσηόηππεο επηζηεκνληθήο
έξεπλαο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ/ηεο θαηόρνπ ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο γλώζεο ζηνλ αληίζηνηρν
επηζηεκνληθό θιάδν.
ην Πξόγξακκα Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ γίλνληαη δεθηνί γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο:
Οη θάηνρνη Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Γ.Μ..) ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ
Σκήκαηνο ή Σκήκαηνο άιινπ Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο ηζόηηκνπ ηεο αιινδαπήο κε
αληηθείκελν ίδην ή ζπλαθέο πξνο θάπνην από ηα ζεξαπεπόκελα ζην Σκήκα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Με εηζήγεζε Δπηβιέπνληνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, ε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο δύλαηαη λα αλαζέζεη
ζηνπο ππνςεθίνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ππνρξεσηηθώο καζήκαηα, ζεκηλάξηα ή εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο ζην
πιαίζην ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο δηαηξηβήο ηνπο.
Η εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο δηέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ 114/4-8-17 η. Α΄),
θαζώο θαη ηνλ Καλνληζκό Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο, όπσο απηόο έρεη εγθξηζεί από ηε ύγθιεην
ηνπ Ιδξύκαηνο θαη έρεη δεκνζηεπζεί ζην ΦΔΚ 1220/2-4-2018 η. Β΄.
Αριθμός θέζεων- Γνωζηικά πεδία
Η πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Σ...Α.. ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14/5/2018 απνθάζηζε ηελ πξόζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα δύν (2) ζέζεηο Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά αληηθείκελα:
Α) Μία (1) ζέζε ζην εξεπλεηηθό αληηθείκελν: « Ο πόλεμος εις ηο Ιζλαμικόν και ηο Διεθνές Δίκαιον».
Οη ππνςήθηνη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, εθηόο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ Καλνληζκό
Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (link κε ην ΦΔΚ) θαη ιόγσ ηεο ηδηαηηεξόηεηνο ηνπ εξεπλεηηθνύ
αληηθεηκέλνπ, πξέπεη λα δηαζέηνπλ : α) πηπρίν Ννκηθήο ρνιήο θαη β) Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Ννκηθήο ρνιήο
εηο ην αληηθείκελν ηνπ Πνηληθνύ Γηθαίνπ. Η γιώζζα εθπνλήζεσο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζα είλαη ε
Διιεληθή.
Β) Μία (1) ζέζε ζην εξεπλεηηθό αληηθείκελν «Σύγτρονη Τοσρκική Ιζλαμική Διανόηζη».

Προθεζμία σποβολής αιηήζεων- Απαιηούμενα δικαιολογηηικά
Οη Τπνςήθηνη ππνβάιινπλ

ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (Καπιαλώλ 6) έσο ηελ 24/6/2018:

1)Αίηεζε εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (ιίλθ κε ηελ αίηεζε), όπνπ αλαγξάθνληαη:
α) πξνηεηλόκελνο ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
β)ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθή πξόηαζε,
γ)πξνηεηλόκελε γιώζζα εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
δ) πξνηεηλόκελνο επηβιέπσλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,
2)Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα,
3)Αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο ηνπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο θαη ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα
πηπρηνύρνπο ΑΔΙ ηνπ εμσηεξηθνύ),
4)Φσηνηππία αζηπλνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο,
5)Αληίγξαθν Πηπρίνπ,
6)Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο,
7)Αλαιπηηθή βαζκνινγία ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ,
8)Αληίγξαθν δηπισκαηηθήο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζε έληππε κνξθή,
9)Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο ή ειιελνκάζεηαο,
10)πζηαηηθέο επηζηνιέο από θαζεγεηέο/ηξηεο Α.Δ.Ι, ή εξγνδόηεο,
11)Γεκνζηεύζεηο.
Δπίζεο, απνζηέιινπλ ζε ςεθηαθή κνξθή ηελ αίηεζή ηνπο καδί κε όια ηα αλσηέξσ αλαθεξόκελα
δηθαηνινγεηηθά ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: didaktorika@turkmas.uoa.gr

