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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δοκίμων Ερευνητών
Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022
Το Εργαστήριο «Γλώσσα και Πολιτική» του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. προσκαλεί προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς φοιτητές να καλύψουν σε εθελοντική βάση θέσεις δοκίμων ερευνητών
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι προπτυχιακοί ή
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν, θα συμμετάσχουν ενεργά –υπό την εποπτεία μελών
Δ.Ε.Π. του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ερευνητικές (επετηρίδες, τετράδια αναλύσεων, ενημερωτικά
σημειώματα, χρονικά) και άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου, εμπλουτίζοντας
τις γνώσεις τους και αποκτώντας ερευνητική εμπειρία γύρω από τα θέματα που
άπτονται 1) της χρήσης της γλώσσας και όλων των μορφών λεκτικής και μη λεκτικής
επικοινωνίας στην πολιτική και 2) της χρήσης της γλώσσας ως μέσου πολιτικής
επικοινωνίας, μέσου άσκησης αλλά και αμφισβήτησης της εξουσίας και μέσου
διαμόρφωσης αλλά και απόρριψης αντιλήψεων.
Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί ερευνητική ομάδα για τη συλλογή, καταγραφή,
επεξεργασία και αποτύπωση σχετικού υλικού για το εξής θέμα: «Ανθρώπινα
Δικαιώματα και Δημοκρατία: Η ρητορική μίσους στον τουρκικό έντυπο και ηλεκτρονικό
Τύπο κατά το διάστημα Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016».
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να τρέφουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τις Διεθνείς Σχέσεις
και τα ζητήματα Τουρκίας, να χειρίζονται καλά τους Η/Υ και το Διαδίκτυο, να
κατέχουν καλά την Τουρκική γλώσσα αλλά και την Αγγλική και να έχουν καλό γενικό
μέσο όρο σε συναφή μαθήματα που διδάχθηκαν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν σχετικό email στον Διευθυντή του
Εργαστηρίου (michalakopoulos@ionio.gr) στο οποίο θα αναφέρονται η πρόθεση
συμμετοχής στην ερευνητική ομάδα καθώς επίσης οι βαθμολογίες στα εξής μαθήματα
ή σε όσα εξ’ αυτών έχουν εξετασθεί: Γενικές Αρχές Διεθνούς Δικαίου, Ζητήματα
Διεθνούς Πολιτικής, Γενικές Αρχές Διεθνών Σχέσεων, Ειδική Διαπολιτισμική
Επικοινωνία, Τουρκία: Πολιτισμός και Κοινωνία, Τουρκία: Γλώσσα, Πολιτισμός και
Κοινωνία, Τουρκική Γλώσσα ΙΙΙ, Τουρκική Γλώσσα IV.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του email είναι η 8η Οκτωβρίου 2021. Οι
υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, θα κληθούν να προσέλθουν σε συνέντευξη.

