
                    

        

 Μaster Class με ηην Καθ. Άπηεμι Αλεξιάδος 

Τν Δξεπλεηηθό Γίθηπν „Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft” 

(DeMiNeS) (German Mediterranean Network on Linguistics) δηνξγαλώλεη ζηηο 19 Μαπηίος 

2019 Μaster Class κε ηελ Καζ. Άξηεκη Αιεμηάδνπ (Humboldt Universität Berlin, Leibniz-

ZAS). Η εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 

Τκήκα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο, Τνκέαο Γισζζνινγίαο θαη Γηδαθηηθήο. 

Τν Δξεπλεηηθό Γίθηπν „Deutsch-Mittelmeerisches Netzwerk Sprachwissenschaft” (Βξαβείν 

ηνπ Ιδξύκαηνο Alexander von Humboldt 2017 γηα Καηλνηόκεο Γηαδηθηπαθέο Πξσηνβνπιίεο 

πνπ απνλεκήζεθε ζηελ Αζελά Σηνύπε, 2017 Humboldt Alumni Award for Innovative 

Networking Initiatives) κε ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ Ιδξύκαηνο Alexander von 

Humboldt είλαη έλα εξεπλεηηθό δίθηπν πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηε 

Γεξκαλία, ηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρώξεο ηεο Μεζνγείνπ ζηε γισζζνινγηθή έξεπλα θαη ηε 

δηδαζθαιία. Τν Γίθηπν ζπλεξγάδεηαη κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα Research Unit on 

(Experimental) Syntax and Heritage Languages ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  Humboldt ηνπ 

Βεξνιίλνπ (Βξαβείν Gottfried Wilhelm Leibniz Preis 2014 πνπ απνλεκήζεθε ζηελ Άξηεκη 

Αιεμηάδνπ) θαη ην Center “Language, Variation, and Migration“ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Potsdam. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γηθηύνπ 

http://demines.del.auth.gr/el/ 

Ππόζκληζη ςποβολήρ πεπιλήτευν 

Καινύληαη νη λένη/εο εξεπλεηέο/ήηξηεο (Α’ θαη Β’ Κύθινπ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ), νη 

δηδάθηνξεο πνπ απέθηεζαλ πξόζθαηα ην δηδαθηνξηθό  ηίηιν ζπνπδώλ (ζην δηάζηεκα ησλ 

ηξηώλ ηειεπηαίσλ εηώλ), θαζώο θαη νη κεηαδηδαθηνξηθνί/έο εξεπλεηέο/ήηξηεο πνπ εζηηάδνπλ 

ηελ έξεπλά ηνπο ζε πεδίν ζρεηηθό κε ηα πεδία έξεπλαο ηεο Καζ. Αιεμηάδνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζύληαμεο ΟΦο θαη ηεο ελαιιαγήο νξηζκάησλ, λα ππνβάινπλ 

πεξίιεςε. Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε εξγαζίεο πνπ δηεξεπλνύλ ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο 

από ζπγθξηηηθή ζθνπηά.  

6 πεπιλήτειρ ζα επηιεγνύλ γηα παξνπζίαζε. Κάζε ζπκκεηέρσλ/νπζα ζα έρεη ζηε δηάζεζή 

ηνπ/ηεο 35 ιεπηά γηα παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κε ηελ Καζ. Αιεμηάδνπ θαη ηνπο/ηηο 

άιινπο/εο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο.  

Την ίδια ημέπα, ε Καζ. Αιεμηάδνπ ζα δώζεη διάλεξη γηα ηνπο/ηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο 

θαη γηα ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο (Τνκείο Γισζζνινγίαο). Η 

εθδήισζε ζα κεηαδνζεί δηαδηθηπαθά, κέζσ live streaming.  

Πποδιαγπαθέρ 

Η πεξίιεςε ζα πξέπεη λα απνζηαιεί αλώλπκε ζε κνξθή pdf ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 
demines@del.auth.gr θαη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο:  

https://www.angl.hu-berlin.de/research/respro/RUESHeL
https://www.angl.hu-berlin.de/research/respro/RUESHeL
http://www.uni-potsdam.de/en/svm/index.html
http://demines.del.auth.gr/el/
mailto:demines@del.auth.gr


Έκηαζη: 500 ιέμεηο (εθηόο ηεο βηβιηνγξαθίαο, πηλάθσλ θαη παξαδεηγκάησλ), 
γξακκαηνζεηξά: Times New Roman 12pt, δηάζηεκα: κνλό, πεξηζώξηα: όια 2,54 εθ. Σην 
θείκελν ηνπ ειεθηξνληθνύ κελύκαηνο παξαθαινύληαη νη ζπγγξαθείο λα δειώζνπλ όλνκα, 
θνξέα εξγαζίαο θαη ηδηόηεηα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηδαθηνξηθόο ηίηινο ζπνπδώλ έρεη 
απνθηεζεί, ζα πξέπεη λα δεισζεί ε εκεξνκελία απόθηεζεο. Σην ζέκα ηνπ ειεθηξνληθνύ 
κελύκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη: „MCAA Abstract“.  

 

Η ζςμμεηοσή είλαη ειεύζεξε.  

 

Σημανηικέρ ημεπομηνίερ  

Υπνβνιή πεξίιεςεο: 8 Ιανοςαπίος 2019 20 Ιανοςαπίος 2019 

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηεο πεξίιεςεο: 15 Ιανοςαπίος 2019 25 Ιανοςαπίος 
2019 

 

Πιεξνθνξίεο ζην ζύλδεζκν http://demines.del.auth.gr/el/drastiriotites/ekdiloseis 

Δπηθνηλσλία: Αζελά Σηνύπε 

Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε επηθνηλσλίαο: demines@del.auth.gr 
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