ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΞΔΝΩΝ ΓΛΩΩΝ
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΑ
Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθώλ θαη Μεηαδηδαθηνξηθώλ πνπδώλ Δ.ΓΙ.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
Σν Σκήκα Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηεο ρνιήοΑλζξσπηζηηθώλ
Δπηζηεκώλ ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, έρνληαο ππόςεηνλ Καλνληζκό Γηδαθηνξηθώλ
πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (ΦΔΚ1778/η.Β΄/29-04-2021) πξνθεξύζζεη ζέζεηο
ππνςήθησλ δηδαθηόξσληνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη
Γηεξκελείαοηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο
λαππνβάιινπλ αίηεζε από 8-4-2022 έσο 7-5-2022.
Οη πξνηεηλόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο εθπόλεζεο δηδαθηνξηθήοδηαηξηβήο είλαη:
Α. ΜΔΣΑΦΡΑΗ & ΓΙΔΡΜΗΝΔΙΑ








Μεηάθξαζε
Γηεξκελεία
Αλάιπζε Λόγνπ
Μεηάθξαζε θαη λέεο Σερλνινγίεο
Πξνζβαζηκόηεηα θαη Οπηηθναθνπζηηθή Μεηάθξαζε
Λνγνηερλία θαη Θέαηξν
Η λενειιεληθή πνίεζε θαη πεδνγξαθία ζηνλ θόζκν. Μεηάθξαζε, δεηήκαηα
πξόζιεςεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο πηπρέο ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ησλ
ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ
Β. ΓΙΔΘΝΔΙ ΥΔΔΙ & ΑΝΑΛΤΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ





Γισζζηθέο Πνιηηηθέο
Γηεζλείο ρέζεηο
Αλάιπζε Πνιηηηθνύ Λόγνπ
Γ. ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ



Απεηιέο θαη Πξνζηαζία Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο

Δικαίωμα υποβολής αιηήζεων – Απαιηούμενα δικαιολογηηικά
ύκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ ηζρύνληνο Καλνληζκνύ δηθαίσκα ππνβνιήοαίηεζεο γηα
εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο έρνπλ νη ππνςήθηνη νη νπνίνηθαηέρνπλ ηίηιν
Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ από Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ήαλαγλσξηζκέλνπ σο ηζόηηκνπ
ηεο αιινδαπήο ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ,
ζε ζπλαθέο γλσζηηθό πεδίν πξνο εθείλν ηεο πξνηεηλόκελεο πξνο εθπόλεζε
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
πγθεθξηκέλα νη ππνςήθηνη θνηηεηέο ησλ δηδαθηνξηθώλ πξνγξακκάησλπξέπεη λα
έρνπλ ηα εμήο θαη’ ειάρηζηνλ ηππηθά πξνζόληα:
α) Πηπρίν Α.Δ.Ι. (Παλεπηζηεκίνπ ή Σ.Δ.Ι.) ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο
ηζνηίκνπ ηδξύκαηνο ηεο αιινδα- πήο. β) Γίπισκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ
(Γ.Μ..) Α.Δ.Ι. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. σο
ηζόηηκνπ ηδξύκαηνο ηεο αιινδαπήο, ή θαηνρή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ
ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ, ζύκθσλα κε ην Άξζξν 46 ηνπ λ.
4485/2017.
εκεηώλεηαη όηη ππάξρεη αζπκβίβαζην ηεο ηδηόηεηαο ηνπ Τ.Γ. ζην Σ.Ξ.Γ.Μ.Γ.κε
εθείλε ηνπ πξνπηπρηαθνύ ή κεηαπηπρηαθνύ θνηηεηή ζε νπνηαδήπνηε Α.Δ.Ι.
ηεο ρώξαο.
2. Οη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο πνπ γίλνληαη δεθηνί θαη’ εμαίξεζε δίρσο λα είλαηθάηνρνη
Γ.Μ.., (α) ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο (όπσο ελδεηθηηθά: εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαη
επηπέδνπ έξγν, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, επαγγεικαηηθήεκπεηξία, ηδηαίηεξε
γισζζηθή επάξθεηα, θαη άιια ηπρόλ ραξαθηεξηζηηθά ήπξνζόληα απαξαίηεηα θαη
θαηάιιεια γηα δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ ζην εζσηεξηθό ή θαη
ζην εμσηεξηθό ηεο ρώξαο), κεηά απόαίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ Δπηβιέπνληα, εηζήγεζε
ηεο Δ.ΓΙ.Μ.. θαηαηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο .Σ. θαη (β) εθόζνλ ην βαζηθό πηπρίν
ηνππξνέξρεηαη από αλαγλσξηζκέλν από ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. ηζόηηκν ίδξπκα ηεο
αιινδαπήο ζην νπνίν γηα ηελ πξόζβαζε ζε δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο δελαπαηηείηαη ε
θαηνρή κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ.
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο γηα εθπόλεζε
Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (ΓΓ), ν/ε ελδηαθεξόκελνο/ε ππνςήθηνο/α ζα
πξέπεη λα ππνβάιιεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΣΞΓΜΓ:
• Αίηεζε (ηππνπνηεκέλν έληππν)
• Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα, όπνπ λα απνηππώλεηαη ην
αθαδεκατθό θαη επαγγεικαηηθό πξνθίι ηνπ/εο ππνςεθίνπ/αο
• Δξεπλεηηθή πξόηαζε (researchproposal) ζηελ νπνία ζα
πεξηιακβάλεηαη:
- αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ πξνηεηλόκελε γλσζηηθήπεξηνρή, ν ζθνπόο θαη
ζηόρνο ηεο έξεπλαο, ε πξσηνηππία απηήο,
- ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί, ρξνλνδηάγξακκαπινπνίεζεο, θαζώο θαη
ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. Η παξαπάλσπξόηαζε αλακέλεηαη λα έρεη έθηαζε (ρσξίο ηε
βηβιηνγξαθία θαηηα παξαξηήκαηα) ηνπιάρηζηνλ 3000 ιέμεηο θαη λα είλαη
ζηελειιεληθή ή αγγιηθή γιώζζα.

• Αληίγξαθα πηπρίνπ ή δηπιώκαηνο ή αλαγλσξηζκέλνππξνπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ
αιινδαπήο θαη αλαιπηηθήβαζκνινγία ζπνπδώλ ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ
ηίηινπζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4485/2017
• Αληίγξαθν Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ήαλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ
κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ αιινδαπήο(εθόζνλ δελ εκπίπηεη ζε κία από ηηο εμαηξέζεηο
ηνπ Άξζξνπ 5παξ. 2 ηνπ σο άλσ Καλνληζκνύ Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ.
• Αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο ησλ αληίζηνηρσλ ηίηισλ από ηνλ επίζεκνθξαηηθό θνξέα
αλαγλώξηζεο (γηα πηπρηνύρνπο ΑΔΙ ηεο αιινδαπήο)
• Απνδεδεηγκέλα πνιύ θαιή γλώζε ηεο αγγιηθήο γιώζζαο
• Φσηνηππία ηαπηόηεηαο
• Οηηδήπνηε κπνξεί λα εληζρύζεη ην επηζηεκνληθό θαη εξεπλεηηθόπξνθίι ηνπ/ηεο
ππνςεθίνπ/αο (π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απόκέιε Γ.Δ.Π, αθαδεκατθέο εξγαζίεο,
δεκνζηεύζεηο θιπ)
Απνζηνιή αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθώλ
Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα απνζηαινύλ από ηελ 8-4-2022 έσο 7-52022σο εμήο:
1. ειεθηξνληθά ζε κνξθή pdf θαη ζπλνιηθό κέγεζνο αξρείσλ κέρξηέμη (6) MB, κε
απνδεηθηηθό παξαιαβήο θαη αλάγλσζεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
kotsakidou@ionio.gr ή
2. ηαρπδξνκηθά (ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη κε εκεξνκελίααπνζηνιήο εληόο ηεο
αλσηέξσ πξνζεζκίαο) ζηε δηεύζπλζε: ΙόληνΠαλεπηζηήκην, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ
Δπηζηεκώλ, ΓξακκαηείαΣκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο,
ΔπηηξνπήΓηδαθηνξηθώλ θαη Μεηαδηδαθηνξηθώλ πνπδώλ, Πι. Σζηξηγώηε 7, ηθ.49100,
Κέξθπξα (ππόςε θαο Ηξαιίαο Κνηζαθίδνπ).
Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο
Σελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζα θάλεη ηξηκειήοεπηηξνπή, πνπ ζα
νξηζηεί, γηα κία ή πεξηζζόηεξεο Δπξύηεξεο ΓλσζηηθέοΠεξηνρέο, από ηελ Δπηηξνπή
Γηδαθηνξηθώλ θαη Μεηαδηδαθηνξηθώλπνπδώλ Δ.ΓΙ.Μ..) ηνπ Σκήκαηνο κε
ζπλαθέο/ζπγγελέο γλσζηηθόαληηθείκελν. Η Δπηηξνπή ζα εμεηάζεη ηηο αληίζηνηρεο
αηηήζεηο, ηαζπλππνβαιιόκελα έγγξαθα θαη ζα θαιέζεη ηνπο ππνςεθίνπο
ζεζπλέληεπμε (δηα δώζεο ή κε ηειεδηάζθεςε). Καηόπηλ ζα ππνβάιεη ζηελπλέιεπζε
Σκήκαηνο (.Σ.) ζρεηηθό ππόκλεκα, ζην νπνίν ζααπνηππώλνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο
νπνίνπο θάζε ππνςήθηνο πιεξνί ή όρηηα ηππηθά, πξσηίζησο όκσο ηα νπζηαζηηθά
πξνζόληα πξνθεηκέλνπ λαγίλεη ή λα κε γίλεη δεθηόο.
Η .Σ. κε βάζε αθαδεκατθά θξηηήξηα θαη ζπλεθηηκώληαο ην ππόκλεκαηεο επηηξνπήο
ζα απνθαλζεί ζεηηθά ή αξλεηηθά επί ησλ ζρεηηθώλαηηήζεσλ.
Γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ ζα απνθαλζεί ζεηηθά, νξίδεηαη ην Δπηβιέπνλκέινο ΓΔΠ
(ηνπ Σκήκαηνο), ηα άιια δύν κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήοΔπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο, θαζώο θαη ε γιώζζαζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
Γηάξθεηα, δηθαηώκαηα, ππνρξεώζεηο
• Η ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απόθηεζε δηδαθηνξηθνύδηπιώκαηνο είλαη ηξία
(3) πιήξε εκεξνινγηαθά έηε από ηελεκεξνκελία νξηζκνύ ηεο ηξηκεινύο
ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.
• Μεηά ηελ πάξνδν νθηώ εηώλ από ηελ εκεξνκελία νξηζκνύ ηεο ηξηκεινύο
ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ν ΤΓ ράλεη ηελ ηδηόηεηά ηνπ.

• Οη ΤΓ απνιακβάλνπλ ηα δηθαηώκαηα ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ γηα ην δηάζηεκα
πνπ πξνβιέπεηαη ζην γεληθό θαη εηδηθόζεζκηθό πιαίζην, κε ρξνληθό ζεκείν έλαξμεο
ηελ εκεξνκελίανξηζκνύ ηεο ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο.
• Oη ΤΓ πνπ ζα επηιεγνύλ απνδέρνληαη απηόκαηα θαηππνρξενύληαη ζηελ ηήξεζε ηνπ
Καλνληζκνύ Γηδαθηνξηθώλπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ Γισζζώλ Μεηάθξαζεο
θαηΓηεξκελείαο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ (ΦΔΚ 1778/η.Β΄/29-04-2021)
https://dflti.ionio.gr/gr/research/doctoral/
Σα νλόκαηα ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ, ησλ επηβιεπόλησλ κειώλ ΓΔΠή εξεπλεηώλ
θαη νη ηίηινη ησλ εθπνλνύκελσλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, αλαξηώληαη από ηελ
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ειιεληθή θαη ζηελαγγιηθή γιώζζα, ζηνλ
δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Σκήκαηνο Ξέλσλ ΓισζζώλΜεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηεο
ρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώληνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ https://dflti.ionio.gr/gr/
Κέξθπξα, 15.10.2021
Ο Πξόεδξνο ηεο
Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθώλ θαη
Μεηαδηδαθηνξηθώλ πνπδώλ (Δ.ΓΙ.Μ..)
Καζεγεηήο ηαύξνο Κάηζηνο

