
 
 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 

Ρόδος, 4-3-2019 
Α.Π.  542 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
Το Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, σύµφωνα µε την υπ’           
αριθµ. 14η/27-2-2019 απόφαση της Συνέλευσης, αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης         
ενδιαφέροντος εκπόνησης µεταδιδακτορικής έρευνας στο  γνωστικό πεδίο:  
 Αρχαία Ρόδος και σύγχρονες προσλήψεις (1 θέση) 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι/ες επιστήµονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώµατος, να        
καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο µέχρι την 27η Μαρτίου 2019 (σφραγίδα            
ταχυδροµείου) στη Γραµµατεία του Τµήµατος Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών        
(Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών, Δηµοκρατίας 1, τ.κ. 85132         
Ρόδος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναφέρεται ο/η καθηγητής/τρια του        
Τµήµατος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυµεί ο/η        
ενδιαφερόµενος/η να εκπονήσει τη µεταδιδακτορική έρευνα (διαθέσιµη στο         
http://dms.aegean.gr/)  

2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών         
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής 

3. Αντίγραφο µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης ΑΕΙ της ηµεδαπής ή        
οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής (εάν υπάρχει) 

4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώµατος από ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών         
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής 

5. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας 
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα (σε ψηφιακή µορφή) 
7. Κατάλογος επιστηµονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (σε ψηφιακή        

µορφή) 
8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή          

από ερευνητή αναγνωρισµένου κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού 
9. Πρόταση εκπόνησης µεταδιδακτορικής έρευνας, σύµφωνα µε το υπόδειγµα,        

στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α           
επιθυµεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο Τµήµα (διαθέσιµη στο           
http://dms.aegean.gr/) 

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη,           
προκειµένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκµηρίωση της πρότασης. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Σπυρίδων Συρόπουλο, Καθηγητή του          
ΤΜΣ,   siropoulos@rhodes.aegean.gr  

H Πρόεδρος του Τµήµατος 
(το πρωτότυπο υπογεγραµµένο βρίσκεται  

στα αρχεία του Τµήµατος) 
Καθηγήτρια Αικατερίνη Θ. Φραντζή 
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