ΔΚΠΟΝΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Αναηολικών Σποςδών ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ
καλεί όζοςρ ενδιαθέπονηαι να εκπονήζοςν Γιδακηοπική Γιαηπιβή ζηα παπακάηυ Θεμαηικά
Πεδία Έπεςναρ, ηα οποία ενηάζζονηαι ζηα επεςνηηικά ενδιαθέπονηα μελών ΓΔΠ ηος
Τμήμαηορ, να ςποβάλοςν αίηηζη.
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ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΤΝΑ
Μετανάςτεσ ι/και πρόςφυγεσ ι/και
ανκρωπιςτικζσ κρίςεισ
Οικονομικά τθσ Μετανάςτευςθσ
(Economics of Migration)
Οικονομικά τθσ Διαφκοράσ
(Economics of Corruption)
Ανάπτυξθ τθσ ςυναιςκθματικισ
νοθμοςφνθσ με τθν δθμιουργικι
γραφι (τζχνθ και λογοτεχνία ςτθ
Σλαβικι παράδοςθ) δθμιουργία
ψθφιακϊν ιςτοριϊν
Πολιτιςτικι κλθρονομιά εκπαιδευτικι
διαχείριςθ και επικοινωνία

4
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Δθμόςια Οικονομικι / Βιομθχανικι
Οικονομικι / Οικονομικά τθσ Υγείασ
Εκπαίδευςθ & Επιχειρθματικότθτα
(Entrepreneurship Education)
Κλιματικι αλλαγι &
Επιχειρθματικότθτα (Climate change
entrepreneurship)
Τράπεηεσ και διαδικαςίεσ διαχείριςθσ
μθ εξυπθρετοφμενων δανείων –
χαρτοφυλάκιο ακινιτων
International Development
Χωρικι Οργάνωςθ, Αρχιτεκτονικι ςτθ
Ν.Α. Ευρϊπθ
Μνθμειακι αρχιτεκτονικι και αςτικό
τοπίο ςτα Βαλκάνια και τθν Ανατολικι
Ευρϊπθ, ςιμερα
Σφγχρονθ Ιςτορία
Ποςοτικζσ ι/και Υπολογιςτικζσ
Μεκόδουσ για Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ
Πολιτικζσ του Πολιτιςμοφ ςτθ Νότιοανατολικι Ευρϊπθ
Τουρκία: Γλϊςςα και Πολιτιςμόσ

ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ
ΘΕΕΩΝ

ΜΕΛΟ ΔΕΠ

1

Βουτυρά Ευτυχία

1
Παπαπανάγοσ Χάρρυ
1

1
Μαυρογζνθ Σταυροφλα
1
2

Δελθπάλλα Σοφία

1
Σαρρι Αικατερίνθ
1

1

Σιϊκθσ Φϊτιοσ

3

Ιωάννθσ Μαραγκόσ

1
Γαβρά Ελζνθ
1
2

Ευςτράτιοσ Δορδανάσ

2

Μιχαθλίδθσ Παναγιϊτθσ

1

Σιδζρθ Ελζνθ

2

Νικόλαοσ Λιάηοσ

Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηη διαδικαζία επιλογής:
Για ηη ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία επιλογήρ για εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ απαιηούνηαι
ηα παπακάηυ:
 Γικαίυμα ςποβολήρ αίηηζηρ για εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ έσει ο κάηοσορ
διπλώμαηορ μεηαπηςσιακών ζποςδών ηηρ ημεδαπήρ ή αναγνυπιζμένος υρ
ομοηαγούρ ιδπύμαηορ ηηρ αλλοδαπήρ, αναγνυπιζμένο από ηον εθνικό θοπέα
αναγνώπιζηρ αλλοδαπών πανεπιζηημιακών ηίηλυν.




Δίναι κάηοσορ ηίηλος πος αποδεικνύει ηη γνώζη ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ ζε επίπεδο
Γ2.
Αποδεικηικά επάπκειαρ ζε γλώζζερ πέπαν ηηρ αγγλικήρ, θα ζςνεκηιμώνηαι καηά ηην
αξιολόγηζη ηυν ςποτηθίυν.

Οι ςποτήθιοι θα ππέπει να ςποβάλοςν ηα παπακάηυ δικαιολογηηικά ζηη Γπαμμαηεία ηος
Τμήμαηορ Βαλκανικών, Σλαβικών και Αναηολικών Σποςδών έως ηις 30 Νοεμβρίοσ 2020:
1. Αίηηζη ζηην οποία να αναγπάθεηαι ηο πεδίο έπεςναρ, ο πποηεινόμενορ ηίηλορ ηηρ
διδακηοπικήρ διαηπιβήρ, η πποηεινόμενη γλώζζα εκπόνηζηρ ηηρ διδακηοπικήρ
διαηπιβήρ, ελληνική ή αγγλική και ο πποηεινόμενορ επιβλέπυν ηηρ διδακηοπικήρ
διαηπιβήρ.
2. Αναλςηικό Βιογπαθικό Σημείυμα.
3. Πποζσέδιο διδακηοπικήρ διαηπιβήρ - Δπεςνηηική ππόηαζη, η οποία πεπιέσει
ζςνοπηική πεπιγπαθή ηος ανηικειμένος, ηοςρ βαζικούρ άξονερ ηος θέμαηορ, ζύνηομη
ηεκμηπίυζη ηος θέμαηορ και ζσεηική βιβλιογπαθία.
4. Δπίζημα ανηίγπαθα πηςσίος και μεηαπηςσιακού διπλώμαηορ. Δθόζον ππόκειηαι για
μεηαπηςσιακό δίπλυμα Πανεπιζηημίος ηος εξυηεπικού, η αναγνώπιζή ηος από ηον
εθνικό θοπέα αναγνώπιζηρ μποπεί να πποζκομιζθεί ενηόρ εξαμήνος (ή και απγόηεπα
με απόθαζη ηηρ Σςνέλεςζηρ) από ηην ημεπομηνία πος η Σςνέλεςζη θα κάνει δεκηό
ηον ςποτήθιο για εκπόνηζη διδακηοπικήρ διαηπιβήρ.
5. Για ηοςρ Έλληνερ ςποτηθίοςρ, η επάπκεια ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ πιζηοποιείηαι από
δίπλυμα Proficiency ηυν Πανεπιζηημίυν Cambridge ή Michigan, ή πηςσίο IELTS ή
πηςσίο TOEFL ή πηςσίο Αγγλικήρ Φιλολογίαρ ελληνικού Α.Δ.Ι., ή πηςσίο Α.Δ.Ι.
αγγλόθυνος πανεπιζηημίος αναγνυπιζμένος από ηο Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κπαηικό
Πιζηοποιηηικό Γλυζζομάθειαρ επιπέδος Γ2.
6. Πιζηοποιηηικό γνώζηρ άλλυν γλυζζών όπυρ Βαλκανική, Σλαβική ή Αναηολική
7. Δπιζηημονικέρ δημοζιεύζειρ, διακπίζειρ ή λοιποί ηίηλοι ζποςδών (εάν ςπάπσοςν).
8. Γύο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ, εκ ηυν οποίυν η μία να πποέπσεηαι καηά πποηίμηζη από
ηον επιβλέπονηα ηηρ μεηαπηςσιακήρ επγαζίαρ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθςνθούν ζηη Γπαμμαηεία
ηος Τμήμαηορ Βαλκανικών, Σλαβικών και Αναηολικών Σποςδών (κηίπιο ΚΕ, ημιόποθορ) ηος
Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ, Δγναηία 156, 54636 Θεζζαλονίκη, ηηλ. 2310 891375-376 ή ζηην
ιζηοζελίδα ηος Τμήμαηορ https://www.uom.gr/bso/kanonismos-didaktorikon-spoydon.

