
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
για συμμετοχή στο 

 

“Διεθνές Εργαστήριο Διεπιστημονικής Γραφής για 
Ακαδημαϊκούς” 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 
3 – 7 Δεκεμβρίου 2019 

 
 
Στόχος: H δημοσίευση μίας επιστημονικής εργασίας κατόπιν επιστημονικής 
κρίσης από συν-συγγραφείς από διάφορα μέρη του κόσμου, σε διεθνές 
περιοδικό. 
 
Αντικείμενο: Δουλειά με έναν συν-συγγραφέα ακαδημαικό από τη διεθνή 
κοινότητα για την προετοιμασία μιας ερευνητικής εργασίας προς δημοσίευση. Οι 
διεπιστημονικές συνδέσεις θα δημιουργηθούν μεταξύ ακαδημαικών που 
σχετίζονται με τις τέχνες και τη μουσική από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και 
άλλων πανεπιστημίων και ακαδημαικών που εξειδικεύονται σε αντικείμενα 
πλαίσιο της υγείας, ευζωίας και κοινωνικής φροντίδας. Το εργαστήριο αυτό δεν 
είναι σχεδιασμένο για άτομα που επιθυμούν να δημοσιεύσουν σε βιο-ιατρικά 
επιστημονικά περιοδικά ή να συγγράφουν εργαστηριακά βασισμένη έρευνα.  
 
Εισηγητές:  

 Prof. Gerry Armitage 
 Dr Vasileios Stamou. 
 Dr Tracy McClelland 

 
Συμμετέχοντες: Δέκα (10) ακαδημαϊκοί/ερευνητές θα προέρχονται από το 
εξωτερικό και δέκα (10) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ή και άλλα 
πανεπιστήμια της Ελλάδος.  H παρούσα ανακοίνωση αφορά σε 10 
ακαδημαικούς/ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άλλα 
πανεπιστήμια της Ελλάδας. 
 
Απώτερος στόχος: Η προετοιμασία και δημοσίευση επιστημονικών εργασιών 
από διεπιστημονικές ομάδες για την ενίσχυση της διεπιστημονικής ακαδημαικής 
συνεργασίας διεθνώς, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενεργών ακαδημαικών 
ερευνητικών δικτύων αποτελούμενων από ακαδημαικούς/ερευνητές στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
 
Πότε: 3-7  Δεκεμβρίου 2019 
 
Πού: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αίθουσα Συνεδρίων 
 
Κόστος Συμμετοχής: Δωρεάν 
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Για τους  ενδιαφερόμενους 
ακαδημαϊκούς/ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας απαιτείται η 
υποβολή μιας σύντομης περίληψης από κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία να 
περιλαμβάνει: 



 τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να συμμετέχουν  
 σε τι σκοπεύουν να συγγράψουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και για 

ποιούς λόγους (π.χ. ψυχολογία, εκπαίδευση φροντίδας, μουσικοθεραπεία, 
τέχνη και ευζωία, άτομα με άνοια, κλπ.) 

 το περιοδικό στο οποίο θα ήθελαν να στοχεύσουν 
 το πώς το προτεινόμενο άρθρο που επιθυμούν να συγγράψουν συνάδει 

με τα ακαδημαϊκά ερευνητικά τους ενδιαφέροντα 
 
Επιπροσθέτως:  

 Κάθε συμμετέχων οφείλει να εξασφαλίσει άδεια για τις ημέρες του 
σεμιναρίου και να δεσμευτεί για την παρακολούθηση όλων των 
προγραμματισμένων συναντήσεων με τους εισηγητές και τους άλλους 
συμμετέχοντες ακαδημαϊκούς.  

 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου: 9.00 – 12.00 Εισηγήσεις 
   13.00 – 16.00 Συγγραφή σε ζευγάρια/ομάδες 
 
Τετάρτη 4/12: 9.00-12.00  Eισηγήσεις 
   13.00 – 16.00 Συγγραφή σε ζευγάρια/ομάδες 
 
Πέμπτη 5/12:  9.00-12.00  Eισηγήσεις 
   13.00 – 16.00 Συγγραφή σε ζευγάρια/ομάδες 
 
Παρασκευή 6/12: Συγγραφή σε ζευγάρια/ομάδες (σε χρόνο της επιλογής  
   τους) 
 
 
ΥΛΙΚΟ 

• Όλο το σχετικό υλικό του σεμιναρίου θα προετοιμαστεί και θα δοθεί από 
τους Professor Armitage & Dr McClelland. 

 Καφές θα προσφερθεί από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (σημαντικές ημερομηνίες!) 
 

Παρακαλώ υποβάλετε την εκδήλωση ενδιαφέροντός σας 
και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στη διεύθυνση 

mms@uom.edu.gr 
ως τις 20 Οκτωβρίου 2019. 

 
 Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν σχετικά ως την 1η Νοεμβρίου 

2019. 

mailto:mms@uom.edu.gr

