ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄3117/05.08.2019) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που
επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων μεταδιδακτόρων για την εκπόνηση
μεταδιδακτορικών ερευνών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ως ακολούθως:
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας απαιτούνται τα
παρακάτω:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα
Α), στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η καθηγητής/τρια του
Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει
τη μεταδιδακτορική έρευνα.
(βλ. https://www.uom.gr/msa/metadidaktorikes-spoydes)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει)
4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
6. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας
πιστοποιείται από δίπλωμα Proficiency των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan,
το οποίο αποκτήθηκε την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης του υποψηφίου, ή πτυχίου IELTS (βαθμός τουλάχιστον 8,5) ή πτυχίο TOEFL
(βαθμός τουλάχιστον 79 στο internet-based testing) ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας
ελληνικού Α.Ε.Ι., ή πτυχίο Α.Ε.Ι αγγλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το
ΔΟΑΤΑΠ, ή κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
(βλ. https://www.asep.gr/guide/3K_2018/englishproof.html)
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από
ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο
διδακτορικού διπλώματος.
9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο
Υπόδειγμα (Παράρτημα Β) στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η
υποψήφιος/α επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης (βλ. https://www.uom.gr/msa/metadidaktorikes-spoydes).
10. Περαιτέρω δικαιολογητικά και κριτήρια που αναφέρονται στον πίνακα
προσφερόμενων ερευνητικών πεδίων που ακολουθεί.
α/α

1

Προσφερόμενα ερευνητικά πεδία ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Ερευνητικό πεδίο
Μέγιστος αριθμός
Ειδικά Κριτήρια
προσφερόμενων
(πλέον των κριτηρίων
θέσεων
του Κανονισμού)
Ερμηνεία και Εκτέλεση της ψαλτικής: μουσικές
1
Δεν υπάρχουν
φόρμες της βυζαντινής μελοποιΐας".

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick
ή/και CD ή/και DVD) σε κοινά αποδεκτούς τύπους αρχείων (.doc,.pdf, .mp3, .mp4).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά από
16 Δεκεμβρίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 2020, στη Γραμματεία Υποστήριξης Γ’ Κύκλου Σπουδών
του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εργαστήριο Η/Υ, Πάρκιγκ, τηλ: 2310.891.338 κα.
Κυριακή Μπαλτά).
Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά
έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι
υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την
αποδοχή τους ή μη στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου/ας, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα
αρχεία του Τμήματος εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, αρχομένου από την
ημερομηνία έγκρισης της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει
δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται μετά
από το πέρας του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία
Υποστήριξης Γ’ Κύκλου Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
(Εργαστήριο Η/Υ,
Πάρκινγκ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
Εγνατία 156, 54636
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310.891.338 (κα. Κυριακή Μπαλτά)
ή
στην ιστοσελίδα του
Προγράμματος Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/msa/metadidaktorikes-spoydes).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Γεώργιος Βράνος
Καθηγητής

