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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 20/05/2021 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έξι (6)
θέσεις Τποψηφίων Διδακτόρων στα κατωτέρω ερευνητικά αντικείμενα:
Α. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Η περίπτωση της εξελίξεως της ατονικής μουσικής ως Γεωπολιτικού Παράγοντος στη διαδικασία μιας ομογενοποιητικής μεταλλάξεως της
Δυτικής μεταπολεμικής εθνο – ταυτοτικής μουσικής οντολογίας. Περίοδος: 1950-2021».
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία εντάξεως των συγκεκριμένων ατονικών μουσικών κινημάτων ως Γεωπολιτισμικού
Παράγοντος και 2) να εφαρμόσει το ανωτέρω θεωρητικό του υπόδειγμα αναφορικώς με τα ατονικά μουσικά κινήματα και τις συνοδές
ενισχυτικές/υποστηρικτικές κρατικές ή ιδιωτικές πολιτικές νοούμενες ως ομογενοποιητικούς διαφοροποιητές και ανακατανεμητές
πολιτισμικής ισχύος από τις κλασικές μουσικές εθνο-ταυτοτικές οντολογίες προς μία νέα διεθνή μεταεθνική και μεταταυτοτική μουσική
ομογενοποιητική πραγματικότητα. Υαινόμενο παρατηρούμενο από την δεκαετία του 1950 έως σήμερα, στο πλαίσιο του μεταπολεμικού
μουσικού αισθητικού Δυτικού Πολιτισμικού υστήματος.
Επιστημονική υπεραξία:
1) Η θεωρητική διατύπωση θεωρητικής προτάσεως επί της χρήσεως των συγκεκριμένων Γεωπολιτικών Δεικτών πολιτισμικής φύσεως
(ατονικό μουσικό κίνημα ως στοιχείο επιροής διεθνιστικών ομογενοποιητικών μουσικών επιταγών, επί των κλασικών εθνικο-ταυτοτικών
πλαισίων) ως συστατικό στοιχείο των Γεωπολιτικών Παραγόντων του Πυλώνος «Πολιτισμός» της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ).

Προηγούμενο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο:
Απαιτείται 1) πλούσιο σχετικό διεθνώς ανεγνωρισμένο - δια διεθνών διακρίσεων - συνθετικό μουσικό έργο ανταποκρινόμενο στην
περιγραφή του αντικειμένου 2) σχετικοί τίτλοι Μουσικών πουδών (B.Sc.,Μ.Sc.,) σε σχετικά με το προκηρυσσόμενο επιστημονικό πεδίο 3)
Δίπλωμα ύνθεσης 4) Πτυχίο Ενοργάνωσης και Διεύθυνσης Μουσικών υνόλων.
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Β. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:
«υστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική ύνθεση και Επιχειρησιακές Αμυντικές Πρακτικές».

Μελέτη περιπτώσεως: «Επιχειρησιακή σημασία των Ειδικών Δυνάμεων σε συρράξεις γειτνιαζουσών χωρών με κοινό θαλάσσιο Αρχιπελαγικό
Περιβάλλον».
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία εντάξεως των Επιχειρησιακών Δράσεων των Ειδικών Δυνάμεων ως Γεωπολιτικού
Παράγοντος ανήκοντος εις τον Αμυντικό Πυλώνα της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) (συνεπώς πρέπει αποδεδειγμένα να έχει
διδαχθεί την μέθοδο αυτή) και 2) να εφαρμόσει το θεωρητικό του υπόδειγμα στην περίπτωση της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως
(ΓΑ) όσον αφορά τις επιχειρησιακές αυτές αμυντικές δράσεις στο προαναφερθέν ύμπλοκο Φωρών με Αρχιπελαγικό κοινό γεωγραφικό

περιβάλλον.

Επιστημονική υπεραξία:
1) Η διατύπωση θεωρητικής προτάσεως επί της χρήσεως των συγκεκριμένων Γεωπολιτικών Δεικτών αμυντικής φύσεωςως συστατικό
στοιχείο των Γεωπολιτικών Παραγόντων του Πυλώνος «Άμυνα/Ασφάλεια» της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) και 2) η δια της
εφαρμογής της θεωρίας αυτής στο προαναφερθέν ύστημα / ύμπλοκο απόδειξη ισχύος της.
Προηγούμενο δημοσιευμένο ερευνητικό έργο:
Απαιτείται 1) σχετικό δημοσιευμένο έργο (στη δημόσια σφαίρα) ανταποκρινόμενο στην περιγραφή του αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου
του ελληνικού τύπου 2) σχετικοί τίτλοι ΑΕΙ όπως και σχετικών τρατιωτικών χολείων Επιχειρήσεων σε σχετικά με το προκηρυσσόμενο
επιστημονικά πεδία (με αντικείμενο πουδών την Σουρκία και την Μ. Ανατολή).
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Γ. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Ο Γεωπολιτικός Παράγων της Ελληνικής και Σουρκικής Αεροπορικής τρατιωτικής Ισχύος στο ύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου κατά
την περίοδο 1975-2021 συμφώνως προς την Μεθοδολογία της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως».
Μελέτη περιπτώσεως: Να εξετασθεί βάσει των συμπερασμάτων ανακατανομής ισχύος των προκυπτώντων εκ της ανωτέρω υστημικής
Γεωπολιτικής Αναλύσεως (συνεπώς πρέπει αποδεδειγμένα να έχει διδαχθεί την μέθοδο αυτή) η δυνατότης εφαρμογής του Ενιαίου
Αμυντικού Φώρου Ελλάδος-Κύπρου όπως και οι πολιτικοί και επιχειρησιακοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην εγκατάλειψή του.
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία εντάξεως της Ελληνικής και Σουρκικής Αεροπορικής τρατιωτικής Ισχύος ως
Γεωπολιτικού Παράγοντος ανήκοντος εις τον πρώτον (1ον) Πυλώνα της υστημικής Γωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) και 2) να εφαρμόσει το
θεωρητικό του υπόδειγμα στην περίπτωση της ερμηνείας και αξιολογήσεως της δυνατότητος εφαρμογής του Ενιαίου Αμυντικού Φώρου

Ελλάδος-Κύπρου αλλά και το πλαίσιο των πολιτικών και επιχειρησιακών λόγων οι οποίοι οδήγησαν στην εγκατάλειψή του.
Επιστημονική υπεραξία:

1) Η διατύπωση θεωρητικής επιχειρησιακής προτάσεως επί της Φρήσεως των συγκεκριμένων πεδίων του Πυλώνος Αμυντικής Ισχύος ως

Γεωπολιτικού Παράγοντος στην Μεθοδολογία της υστημικής Γεωπολιτικής αναλύσεως και 2) η δια της εφαρμογής της θεωρίας αυτής
(στην συγκεκριμένη προαναφερθείσα κυπριακή περίπτωση), απόδειξη ισχύος της.
Προηγούμενη απαιτούμενη εμπειρία :

Απαιτείται 1) σχετική αποδεδειγμένη εμπειρία στο αεροπορικό επιχειρησιακό περιβάλλον της Μεσογείου, ανταποκρινόμενη στην
περιγραφή του αντικειμένου 2) σχετικοί τίτλοι στρατιωτικών σχολών μεταπτυχιακού επιπέδου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, σε σχετικά με
το προκηρυσσόμενο επιστημονικό πεδίο.
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Δ. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Πολιτισμός και υστημική Γεωπολιτική Ανάλυση».
Μελέτη περιπτώσεως: «Σα ταυτοτικά κινήματα και πολιτικές νοούμενα ως Γεωπολιτικοί Παράγοντες μεταλλάξεως και ομογενοποιήσεως της
θεμελιώδους Πολιτισμικής δομής των Δυτικών Εθνο – κρατικών δρώντων από την δεκαετία του 1960 έως σήμερα».
Περιγραφή των ζητουμένων που απορρέουν από το ερευνητικό αντικείμενο:
Ο επιλεχθησόμενος θα πρέπει 1) να ορίσει μεθοδολογία εντάξεως των ταυτοτικών κινημάτων ως Γεωπολιτικού Παράγοντος ανήκοντος εις
τον Πολιτισμικό Πυλώνα της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) και 2) να εφαρμόσει το θεωρητικό του υπόδειγμα στην περίπτωση
της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) όσον αφορά τα ταυτοτικά κινήματα και πολιτικές νοούμενα ως Γεωπολιτικοί Παράγοντες του

Πυλώνος «Πολιτισμός» της υστημικής Γεωπολιτικής Αναλύσεως (ΓΑ) ως διακριτό στοιχείο μεταλλαγής της θεμελιώδους δομής των
Δυτικών εθνο – κρατικών δρώντων από την δεκαετία του 1960 έως σήμερα.
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:
Απαιτείται 1) σχετικό δημοσιευμένο έργο ανταποκρινόμενο στην περιγραφή του αντικειμένου συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού τύπου
2) σχετικοί τίτλοι (B.Sc.,Μ.Sc., PHD) σε σχετικά με το προκηρυσσόμενο επιστημονικά πεδία.
Η γλώσσα εκπονήσεως της Διδακτορικής Διατριβής θα είναι η Ελληνική.

Ε. 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.

τ. Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο:

«Ο περί Ισλάμ επιστημονικός λόγος του Καθηγητού κ. Ιωάννη Θ. Μάζη»

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων είναι:
Α) η ύπαρξης πτυχίου Σουρκικών πουδών,
Β) η ύπαρξης Μεταπτυχιακού τίτλου Γεωπολιτικής
Γ) Γνώση της γαλλικής γλώσσας

Δ) δημοσίσυση τουλάχιστον δύο επιστημονικών μελετών σε συναφή προς το θέμα αντικείμενα.

Η γλώσσα εκπονήσεως 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 25/6/2021:

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)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.

