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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ρόδος, 09.01.2018

Α.Π.19
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’
αριθμ. 3η/13.12.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, αποφάσισε την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα
παρακάτω γνωστικά πεδία:

 Προβολή και προώθηση ελληνικών αγροτικών διατροφικών προϊόντων στις διεθνείς
αγορές. Το κείμενο ως συντελεστής εξωστρέφειας. - Presenting and promoting Greek
agro-food products in international markets. Texts supporting export – oriented practices (1
θέση)

 Εφαρμογές της Μεθοδολογίας των Σωμάτων Κειμένων σε Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες. Corpus-based studies with applications to Humanities and Social
Sciences (1 θέση)

 Οικιστική: οικιστικά μοντέλα, χωρική ανάπτυξη και γεωγραφική προσαρμογή στην
ελληνική αρχαιότητα. - Ekistics: settlement patterns, spatial development and geographic
adaption in Greek antiquity. (1 θέση)

 Η παγίωση λατρευτικών πρακτικών στην Ελλάδα κατά τους πρώιμους
ελληνιστικούς χρόνους, μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία. – The consolidation of
religious practices in Greece during the early period, through archaeological evidence (1 θέση)

 Το νόμισμα στο χώρο του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο – Coinage
in the area of the Aegean during the archaic and classical periods (1 θέση)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, να
καταθέσουν ή να αποστείλουν το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2018 (σφραγίδα
ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα
Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, τ.κ. 85100 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

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. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
6. Αποδεικτικό Γνώσης Ξένης Γλώσσας
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7. Κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί
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

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/-ες είναι δυνατόν να κληθούν σε προφορική συνέντευξη,
προκειμένου να προσδιορισθεί περαιτέρω η τεκμηρίωση της πρότασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:
 από την κα Αικατερίνη Φραντζή, Καθηγήτρια του ΤΜΣ, frantzi@rhodes.aegean.gr

για τα γνωστικά πεδία:
 Προβολή και προώθηση ελληνικών αγροτικών διατροφικών προϊόντων στις

διεθνείς αγορές. Το κείμενο ως συντελεστής εξωστρέφειας. - Presenting and
promoting Greek agro-food products in international markets. Texts supporting
export – oriented practices (1 θέση)

 Εφαρμογές της Μεθοδολογίας των Σωμάτων Κειμένων σε Ανθρωπιστικές και
Κοινωνικές Επιστήμες. Corpus-based studies with applications to Humanities and
Social Sciences (1 θέση)

 από τον κ. Εμμανουήλ Στεφανάκη, Αναπλ. Καθηγητή του ΤΜΣ,
stefanakis@rhodes.aegean.gr για το γνωστικό πεδίο:
 Οικιστική: οικιστικά μοντέλα, χωρική ανάπτυξη και γεωγραφική προσαρμογή

στην ελληνική αρχαιότητα. - Ekistics: settlement patterns, spatial development and
geographic adaption in Greek antiquity. (1 θέση)

 Η παγίωση λατρευτικών πρακτικών στην Ελλάδα κατά τους πρώιμους
ελληνιστικούς χρόνους, μέσα από την αρχαιολογική μαρτυρία. – The consolidation
of religious practices in Greece during the early period, through archaeological
evidence (1 θέση)

 Το νόμισμα στο χώρο του Αιγαίου κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο – Coinage
in the area of the Aegean during the archaic and classical periods (1 θέση)

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
(το πρωτότυπο υπογεγραμμένο βρίσκεται

στα αρχεία του Τμήματος)
Ιωάννης Α. Σεϊμένης

Καθηγητής


