
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
Με βάση το «Πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 4189/τ. Β΄/30.11.2017) και την έγκριση της Συνέλευσης 
(7/4.9.2020), το Τμήμα Λογοθεραπείαςκαλεί διδάκτορες που επιθυμούν να 
εκπονήσουν μεταδιδακτορική έρευνασε αυτό να υποβάλουν αίτησηεντός του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-21. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει κατέχουν Διδακτορικό 
Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με την προτεινόμενη έρευνα.Στην αίτηση 
απαιτείται να προσδιορίζεται ο τίτλος της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής 
έρευνας, η οποία θα άπτεται του γνωστικού αντικειμένου ή των ευρύτερων 
επιστημονικών ενδιαφερόντων του μέλους ΔΕΠ που θα προτείνεται στην ίδια 
αίτηση ως επιβλέπων καθηγητής. 
 
Γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος: 

 «Λογοπαθολογία με έμφαση στις Επίκτητες Διαταραχές Επικοινωνίας», 
Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 

 «Γλωσσολογία με έμφαση στην Κατάκτηση του Λόγου», Αναπληρωτής 
Καθηγητής Ευστάθιος Σελίμης 

 
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 
1) Βιογραφικό σημείωμα, με ενσωματωμένο κατάλογο δημοσιευμένων εργασιών 
2) Αντίγραφα των τίτλων σπουδών (και αναγνώρισής τους από τονΔΟΑΤΑΠεφόσον 

έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού)  
3) Αποδεικτικό γνώσης τουλάχιστον μίας (1) ξένης γλώσσας 
4) Δύο (2) συστατικές επιστολές (να αποστέλλονται από τους/τις συντάκτες/ριες 

απευθείας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις) 
5) Σύντομη ερευνητική πρόταση (1500-2000 λέξεις πλην της βιβλιογραφίας) 
 
Η αποδοχή των μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών (ΜΕ) γίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος μετά από γραπτή εισήγηση του προτεινόμενου ως επιβλέποντα.Η 
χρονική διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία (3) 
έτη.Το Τμήμα έχει τη δυνατότητα να απασχολεί επικουρικά τους/τις ΜΕ στην 
εκπαιδευτική διαδικασία.Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής 
έρευνας χορηγείται στον/ην ενδιαφερόμενο/η σχετικό πιστοποιητικό. Περισσότερες 
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πληροφορίες παρέχονται από το παραπάνω ΦΕΚ (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος) και τη Γραμματεία (τηλ.: 2721045320). 
 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται στη 
Γραμματεία του Τμήματος Λογοθεραπείας σε έντυπη μορφή (Αντικάλαμος, 241 00 
Μεσσηνία) καιηλεκτρονικά (gramlogo@us.uop.gr, με κοινοποίηση στο σχετικό 
μέλος ΔΕΠ: konstantok@hotmail.comή sselimis@yahoo.gr). 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 

Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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