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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 19/04/2019 απνθάζηζε ηελ πξόζθιεζε
εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηξεηο (3) ζέζεηο Τπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ ζηα θαησηέξσ εξεπλεηηθά
αληηθείκελα:
1) Μία (1) θέζη ζηο ερεσνηηικό ανηικείμενο: «Πολιηική Εθνικής Αζθάλειας και Άμσνα ηης
Τοσρκίας από ηο 2003 μέτρι ζήμερα».
Πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ πνπ απνξξένπλ από ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν:
Ο επηιερζεζόκελνο ζα πξέπεη κέζσ ηεο εμεηάζεσο ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνγελώλ πεγώλ λα
θαηαιήμεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ γεσπνιηηηθνύ ππνδείγκαηνο ησλ ζηξαηεγηθώλ δηαθπβεπκάησλ ηεο
ηνπξθηθήο γεσζηξαηεγηθήο αληηιήςεσο Άκπλαο θαη Αζθάιεηαο όπσο θαη ηνλ γεσπνιηηηθό αιγόξηζκν ν

νπνίνο ππαγνξεύεη ηελ ραξαρζεζόκελε από ηελ Άγθπξα εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη ηδηαηηέξσο ζηνλ
ηνκέα ησλ Διιελνηνπξθηθώλ ζρέζεσλ.
Δπηζηεκνληθή ππεξαμία
Αλαθνξά ζε ηνπξθηθέο πεγέο: Απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπξθηθώλ (πξσηνγελώλ, αξρεηαθώλ θαη
επηηειηθώλ) πεγώλ, όπσο θαη πςεινύ επηπέδνπ ηνπξθηθήο βηβιηνγξαθίαο (δεπηεξνγελείο πεγέο) αιιά
θαη δπλαηόηεηα απνδειηηώζεσο έγθπξσλ ηνπξθηθώλ αλνηθηώλ πεγώλ (έληππσλ θαη ςεθηαθώλ).
Γιώζζα: Απαηηείηαη ε άξηζηε ηεθκεξησκέλε γλώζε ηεο ηνπξθηθήο γιώζζαο.
Πξνεγνύκελν δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθό έξγν: Απαηηείηαη ζεκαληηθή πνζόηεηα δεκνζηεπκέλνπ
εξεπλεηηθνύ έξγνπ αληαπνθξηλόκελνπ ζηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ.
Η γιώζζα εθπνλήζεσο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζα είλαη ε Διιεληθή.
2) Μία (1) θέζη ζηο ερεσνηηικό ανηικείμενο: «Γεωπολιηική Ανάλσζη ηης διαηροθικής
επάρκειας Εσρωπαϊκών Κραηών: Η περίπηωζη ηοσ Ελλαδικού τώροσ»
Πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ πνπ απνξξένπλ από ην εξεπλεηηθό αληηθείκελν:
Ο επηιερζεζόκελνο ζα πξέπεη κέζσ ηεο εμεηάζεσο ησλ αληηζηνίρσλ πξσηνγελώλ πεγώλ λα
θαηαιήμεη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ γεσπνιηηηθνύ ππνδείγκαηνο ησλ ζηξαηεγηθώλ ηεο ειιεληθήο
δηαηξνθηθήο παξαγσγήο όπσο θαη ηνλ γεσπνιηηηθό αιγόξηζκν ν νπνίνο ππαγνξεύεη ηελ
ραξαρζεζόκελε από ηελ Διιάδα παξαγσγηθή, κεηαπνηεηηθή θαη κεηαθνξηθή πνιηηηθή θαη ηδηαηηέξσο
ζηνλ ηνκέα ησλ Διιελνεπξσπατθώλ εκπνξηθώλ ζρέζεσλ.
Απαξαίηεηε είλαη ε ηνπιάρηζηνλ δηεηήο, (κεηά ηε ιήςε ηνπ βαζηθνύ πηπρίνπ),

εξεπλεηηθή ή /θαη

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ε ζπλαθήο κε ην ππό πξνθήξπμε γλσζηηθό αληηθείκελν.
Δπηζηεκνληθή ππεξαμία
Αλαθνξά ζε πεγέο: Απαηηείηαη ε ρξήζε (πξσηνγελώλ, αξρεηαθώλ θαη επηηειηθώλ) πεγώλ, όπσο θαη
πςεινύ
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απνδειηηώζεσο έγθπξσλ αλνηθηώλ πεγώλ (έληππσλ θαη ςεθηαθώλ).
Γιώζζα: Απαηηείηαη ε άξηζηε ηεθκεξησκέλε γλώζε ηεο αγγιηθήο θαη γεξκαληθήο γιώζζαο, ζε επίπεδν
C2 θαη C1 αληίζηνηρα.
Η γιώζζα εθπνλήζεσο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζα είλαη ε Διιεληθή.
3) Μία (1) θέζη ζηο ερεσνηηικό ανηικείμενο: «Κρηηική Ανάλσζη Λόγοσ και Γλωζζολογία
Σωμάηων Κειμένων. Τασηόηηηα και ασηοπροζδιοριζμός ζηον Δημόζιο και ημι-δημόζιο λόγο
ζηο διαδίκησο (Computer-Mediated Communication, CMC)».

Η πξνθεξπζζόκελε έξεπλα εληάζζεηαη ζην πεδίν ηεο CADS (Corpus-Assisted Discourse Studies),
θαη έρεη σο εηδηθόηεξα αληηθείκελα: (α) ηελ ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε απζεληηθνύ θεηκεληθνύ πιηθνύ
(ζσκάησλ θεηκέλσλ) από ην ειιεληθό δηαδίθηπν (blogs, online chat rroms, forums), θαη (β) ηελ
ζηαηηζηηθή, θη ελ ζπλερεία θξηηηθή αλάιπζε ησλ ιόγσλ (discourses) πνπ θαηαγξάθνληαη ζην σο άλσ
εκπεηξηθό πιηθό σο πξνο ηα ηαπηνηηθά ζηνηρεία θαη ηα ζηνηρεία απηνπξνζδηνξηζκνύ, κε δηεξεύλεζε
ηεο ζρέζεο κεηαμύ γιώζζαο θαη δόκεζεο θνηλσληθώλ ζηεξενηύπσλ. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα
θαηέρνπλ ηηο βαζηθέο κεζνδνινγίεο ηεο Γισζζνινγίαο σκάησλ Κεηκέλσλ θαη λα έρνπλ εκπεηξία
(απνδεηθλπόκελε κέζσ δεκνζηεπκέλσλ εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ) ζην πεδίν ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο
Λόγνπ. ηελ επηζηεκνληθή πξόηαζε ζα πξέπεη λα εμεηδηθεύνληαη ηα δηεξεπλεηέα πεδία θαη λα
ηεθκεξηώλνληαη, κε αλαθνξά θαη ζε απζεληηθά δείγκαηα ιόγνπ, ε ζηόρεπζε θαη ε εθηθηόηεηα ηεο
πξνηεηλόκελεο δηδαθηνξηθήο έξεπλαο.
Η γιώζζα εθπνλήζεσο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζα είλαη ε Διιεληθή.

Προθεζμία σποβολής αιηήζεων- Απαιηούμενα δικαιολογηηικά
νο

Οη Τπνςήθηνη ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (Γξαγαηζαλίνπ 4, 3 όξνθνο, Αζήλα
10559) έσο ηελ 20 /06 /2019:
1)Αίηεζε εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (http://www.turkmas.uoa.gr/xrisima-entypa/aithshypochfiothtas-gia-ekponhsh-didaktorikis-diatribis.html), 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

