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 Πανελλήνιο σνέδριο 

Μεηαπηστιακών Φοιηηηών και Τπουηθίφν 
Διδακηόρφν Φιλοζοθίας 

22-24 Οκηφβρίοσ, Πάηρα 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ην Τκήκα 

Φηινζνθίαο ηεο Σρνιήο Αλζξσπηζηηθώλ θαη Κνηλσληθώλ Σπνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ νξγαλώλεη ην «Πξώην Παλειιήλην 

Σπλέδξην Φηινζνθίαο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ θαη Υπνςεθίσλ 

Δηδαθηόξσλ Φηινζνθίαο». Σθνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη λα δνζεί ε 

επθαηξία ζε λένπο εξεπλεηέο λα παξνπζηάζνπλ ην αληηθείκελν ηεο 

εξγαζίαο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο από άιια θηινζνθηθά ηκήκαηα 

θαη λα ιάβνπλ αλαηξνθνδόηεζε από ηα ζρόιηα θαη ηελ θξηηηθή 

άιισλ θνηηεηώλ κε παξόκνηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα. 

Επηρεηξνύκε λα ζέζνπκε ηηο βάζεηο γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελόο ρώξνπ 

γόληκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο από άιια 

παλεπηζηήκηα ηεο Ειιάδαο πάλσ ζε έλα κεγάιν εύξνο 

θηινζνθηθώλ ζεκάησλ θαη παξαδόζεσλ.  

Τν ζπλέδξην ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 22, 23 θαη 24 Οθησβξίνπ 

2015 ζην Σπλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

Πξνζθαινύκε ηνπο ελδηαθεξόκελνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα ιάβνπλ κέξνο, ππνβάιινληαο α) κέρξη 

θαη ηηο 3 Απριλίοσ 2015 ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο θαη β) κέρξη θαη ηηο 

14 Ιοσνίοσ 2015 πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζήο ηνπο (πεξίπνπ ρηιίσλ 

ηξηαθνζίσλ [1300] ιέμεσλ κε ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία) ζπλεκκέλε 

ζε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεύζπλζε: 

gradphilconf2015@gmail.com 

Όιεο νη πεξηιήςεηο ζα θξηζνύλ αλώλπκα από ηελ 

Επηζηεκνληθή Επηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ, ε νπνία ζα επηιέμεη ηηο 

θαιύηεξεο από απηέο γηα παξνπζίαζε ζην Σπλέδξην. Οη ζπγγξαθείο 

ησλ επηιεγκέλσλ πεξηιήςεσλ ζα ελεκεξσζνύλ εγθαίξσο κε email 

(από 25 έσο 30 Ινπιίνπ), ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκάζνπλ 

ηηο αλαθνηλώζεηο ηνπο γηα ην Σπλέδξην. Ο κέγηζηνο ρξόλνο πνπ ζα 
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έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν θάζε νκηιεηήο γηα παξνπζίαζε ζα είλαη 

ζπλνιηθά 30 ιεπηά.  

Πεξηνξηζκόο σο πξνο ηηο ζεκαηηθέο ησλ αλαθνηλώζεσλ δελ 

ππάξρεη, σζηόζν ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζηα επξύηεξα πεδία 

ηεο Αξραίαο Ειιεληθήο Φηινζνθίαο, ηεο Νεόηεξεο θαη Σύγρξνλεο 

Γλσζηνζεσξίαο, Μεηαθπζηθήο, Αηζζεηηθήο, Ηζηθήο θαη Πνιηηηθήο 

Φηινζνθίαο θαη ηεο Επηζηεκνινγίαο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ππνβνιήο ησλ πεξηιήςεσλ θαη ηε δηαδηθαζία θξίζεο ζα βξείηε ζηνλ 

ηζηόηνπν: http://philosophicalconference.blogspot.gr/ , από ηνλ 

νπνίν κπνξείηε λα ελεκεξώλεζηε γηα ό,ηη λέν ζρεηηθά κε ην 

ζπλέδξην. Γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ή ηηο 

πεξηιήςεηο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Οξγαλσηηθή Επηηξνπή 

ηνπ Σπλεδξίνπ ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε  

gradphilconf2015@gmail.com  θαη ηειεθσληθά Τξίηε 5κκ-8κκ θαη 

Πέκπηε 11πκ-2κκ ζηνλ αξηζκό 2610-969386. 

 

Επεηδή ην ζπλέδξην απεπζύλεηαη ζε ελ ελεξγεία 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο λα δεηήζεη 

βεβαίσζε ζπνπδώλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Θα δνζνύλ βεβαηώζεηο ζπκκεηνρήο ζηνπο νκηιεηέο θαη 

βεβαηώζεηο παξαθνινύζεζεο ζηνπο αθξναηέο ηνπ ζπλεδξίνπ. 
 

 

 

 

 

Η νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Σπλεδξίνπ 

Τκήκα Φηινζνθίαο 

Παλεπηζηήκην Παηξώλ 
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