
ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

7ο COLLOQUIUM ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

4-5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

To 7ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του
Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα διεξαχθεί στις 4-5 Φεβρουαρίου 2022. Καλείστε να παρουσιάσετε την εξέλιξη ή
τα αποτελέσματα της έως εκείνου του χρονικού σημείου έρευνάς σας επί του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής

εργασίας σας ή της (μετα)διδακτορικής διατριβής σας.
Στην ομιλία-παρουσίαση, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 λεπτά, μπορούν να περιληφθούν στοιχεία

σχετικά με τους βασικούς στόχους και το περιεχόμενο της υπό εκπόνηση εργασίας, με τη μεθοδολογική και ερευνητική
προσέγγισή της, ή/και τα μερικά αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και της συγγραφικής δραστηριότητάς σας.
Εναλλακτικά, μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα-κεφάλαιο από την υπό εκπόνηση εργασία. Η συμμετοχή σας σε αυτή τη
διαδικασία θα είναι ωφέλιμη πρωτίστως για εσάς τους ίδιους, ως μια «πρόγευση» συμμετοχής σε συνέδρια, αλλά και για
τους λοιπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας και της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Στο Colloquium μπορούν να συμμετάσχουν:

• μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ Κύκλου (όλων των ειδικεύσεων) που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος και βρίσκονται στη φάση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας τους,

• υποψήφιοι διδάκτορες

• μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Παρακαλώ λοιπόν όσους/όσες ενδιαφέρεστε, να αποστείλετε στις διευθύνσεις kdanopou@helit.duth.gr (για Λατινική
και Νεοελληνική Φιλολογία) και mkonst@helit.duth.gr (για Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία) και έως τις
23 Δεκεμβρίου 2021:

1. τον τίτλο της ομιλίας-παρουσίασής σας

2. μία σύντομη περίληψη της ομιλίας σας (έως 400 λέξεις)

3. το ονοματεπώνυμό σας

4. τον κύκλο σπουδών / τον επιβλέποντα καθηγητή

Επίσης, στα προεδρεία των συνεδριών του Colloquium θα συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι
υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος. Αν κάποιος επιθυμεί να αναλάβει την προεδρία μίας
από τις συνεδρίες της ειδίκευσής του, παρακαλώ να το δηλώσει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του στο Colloquium.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Οι συντονιστές του Colloquium

Κωνσταντίνος Δανόπουλος

Επ. Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας
kdanopou@helit.duth.gr

Μαρία Κωνσταντινίδου

Επ. Καθηγήτρια Πρώιμης Βυζαντινής Φιλολογίας
mkonst@helit.duth.gr


