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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 1220/2-42018 τ. Β΄.
Αριθμός θέσεων- Γνωστικά πεδία
Η υνέλευση του Σμήματος Σ...Α.. στη συνεδρίαση της 14/07/2021 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τρεις (3)
θέσεις Τποψηφίων Διδακτόρων στα κατωτέρω ερευνητικά αντικείμενα:
Α. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Σα κοινωνικά δίκτυα πραγματικού χρόνου ως εργαλείο αναλύσεως της πληροφορίας που αφορούν μεταβολές γεωπολιτικών παραγόντων
σχετιζόμενες με περιπτώσεις αστάθειας στην Ν/Α Μεσόγειο».

Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία καταγραφής του κοινωνικού δικτύου 2) να εφαρμόσει τεχνικές απλών και
συνθέτων δεικτών των Γεωπολιτικών Πυλώνων: α) Οικονομίας και β) Άμυνας ή και γ) μεταναστευτικών ροών στο πλαίσιο της μεθοδολογίας
της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (Μάζης, 2012).

Επιστημονική υπεραξία:
1) Η διατύπωση θεωρητικής προτάσεως επί της χρήσεως των συγκεκριμένων Γεωπολιτικών Δεικτών πολιτισμικής φύσεως (ταυτοτικά
κινήματα ως στοιχείο επιροής στο εθνικό πλαίσιο από διεθνή πολιτισμικά πρότυπα) ως συστατικό σροιχείο των Γεωπολιτικών Παραγόντων
του Πυλώνος «Πολιτισμός» της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) και 2) η δια της εφαρμογής της θεωρίας αυτής στο ύστημα /

ύμπλοκο της Δύσεως απόδειξη ισχύος της.

Προηγούμενο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο: Ενδιαφέρει: 1) σχετικό δημοσιευμένο έργο ανταποκρινόμενο στην περιγραφή του
αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού τύπου 2) χετική προηγούμενη εμπειρία σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 3)
σχετική επαγγελματική δραστηριότητα

Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Β. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Γεωπολιτική προσέγγιση των Ρωσσοκυπριακών σχέσεων κατά την περίοδο 2010-2021».

Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία καταγραφής των σχέσεων αυτών 2) να εφαρμόσει τεχνικές απλών και συνθέτων
δεικτών των Γεωπολιτικών Πυλώνων: α) Οικονομίας και β) Άμυνας στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως
(Μάζης, 2012).
Επιστημονική υπεραξία:
1) Η διατύπωση θεωρητικής προτάσεως επί της χρήσεως των συγκεκριμένων Γεωπολιτικών Δεικτών πολιτισμικής φύσεως (ταυτοτικά
κινήματα ως στοιχείο επιροής στο εθνικό πλαίσιο από διεθνή πολιτισμικά πρότυπα) ως συστατικό σροιχείο των Γεωπολιτικών Παραγόντων
των Πυλώνων «Οικονομίας» και «Άμυνας» της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) και 2) η δια της εφαρμογής της θεωρίας αυτής
στο ύστημα / ύμπλοκο απόδειξη ισχύος της.

Προηγούμενο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο: Ενδιαφέρει: 1) χετική προηγούμενη εμπειρία σε θεσμικούς φορείς της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής 2) σχετική επαγγελματική δραστηριότητα

Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Γ. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Διδασκαλία και Εκμάθηση της Σουρκικής ως ξένης»
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:

Ο/Η επιλεχθησόμενος/η θα πρέπει 1) να ορίσει τη συμβολή της μετάφρασης στη διδασκαλία-εκμάθηση των ξένων γλωσσών, με εστίαση
στην Σουρκική, 2) να εφαρμόσει θεωρίες και τεχνικές της μετάφρασης και να τις διασυνδέσει με τη διδασκαλία-εκμάθηση της ξένης
γλώσσας/Σουρκικής, 3) να διασυνδέσει τη θεωρία της Μετάφρασης στη διδασκαλία-εκμάθηση των ξένων γλωσσών/Σουρκικής με τις
προδιαγραφές Αξιολόγησης του ΚΕΠΑ (2018, 2020): Διαμεσολάβηση-Μετάφραση- Αξιολόγηση και 4) να εκπονήσει σχετική έρευνα βάσει
παραγομένων μεταφρασμάτων Σουρκικής – Ελληνικής, της Σουρκικής μελετώμενης ως ξένης γλώσσας, και να διασυνδέσει την εφαρμογή
της μεταφραστικής πράξης με το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας-εκμάθησης της Σουρκικής ως ξένης γλώσσας.

Επιστημονική υπεραξία:
Η διατύπωση θεωρητικής πρότασης σχετικά με την αποτελεσματική χρήση της Μετάφρασης ως μέσου διδασκαλίας ή/και αξιολόγησης της
ξένης γλώσσας/Σουρκικής και 2) η απόδειξη της αποτελεσματικότητάς της, δια της εφαρμογής της θεωρίας αυτής στο πεδίο της
διδασκαλίας-εκμάθησης και αξιολόγησης της Σουρκικής ως ξένης γλώσσας.

Απαιτούνται: 1) Πτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο της τουρκικής γλώσσας και των τουρκικών σπουδών, 2) Μεταπτυχιακές σπουδές
στη Μετάφραση, 3) εμπειρία στη διδασκαλία της Σουρκικής ως ξένης γλώσσας, και 4) μεταφραστικό έργο

Γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων- Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Οι Τποψήφιοι αποστέλλουν στη Γραμματεία του Σμήματος σε ψηφιακή μορφή την αίτησή τους μαζί με όλα τα κατωτέρω αναφερόμενα
δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: didaktorika@turkmas.uoa.gr έως την 6/8/2021:
1)Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
didaktorikis-diatribis.html), όπου αναγράφονται:

(http://www.turkmas.uoa.gr/xrisima-entypa/aithsh-ypochfiothtas-gia-ekponhsh-

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)υστατικές επιστολές από καθηγητές/τριες Α.Ε.Ι, ή εργοδότες,
7)Δημοσιεύσεις.

