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Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Σωματείο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 

Αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος  Γερμανικής 

Γλώσσας και Λογοτεχνίας οργανώνει με την στήριξη του Τμήματος Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. την 3η κατά σειρά ημερίδα. στην οποία 

καλούνται να συμμετέχουν ως ομιλητές μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι του 

μεταπτυχιακού και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος. Η ημερίδα θα 

πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο 2019 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί 

σύντομα). 

Στην ημερίδα μπορεί να παρουσιαστεί ένα τμήμα μιας μεταπτυχιακής ή πτυχιακής 

εργασίας ή της διατριβής, όπως όμως και οποιοδήποτε άλλο επιστημονικό θέμα 

σχετικό με την Γερμανική Λογοτεχνία, Γλωσσολογία και Διδακτική. 

Η γλώσσα της ημερίδας είναι η ελληνική και η  γερμανική.  

Για την  συμμετοχή σας στην ημερίδα, πρέπει να δηλώσετε όνομα, επώνυμο, την 

ιδιότητα σας  (μεταπτυχιακός φοιτητής, απόφοιτος του μεταπτυχιακού ή υποψήφιος 

διδάκτορας) και τον τίτλο της ομιλίας σας  μέχρι την Τετάρτη 30.05.2019. Η αίτηση 

σας πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη περίληψη της ομιλίας σας (μισή περίπου 

σελίδα). Δηλώνετε συμμετοχή αποστέλλοντας τα παραπάνω στοιχεία στην διεύθυνση: 

uoa.postg.de@gmail.com 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο 

στην ίδια διεύθυνση! 

Αθήνα, 08.02.2019 

 

Mit großer Freude teilen wir Ihnen mit, dass der Verein der Postgraduierten Studenten 

und Absolventen des Fachbereichs für Deutsche Sprache und Literatur in 

Zusammenarbeit mit dem Fachreich für Deutsche Sprache und Literatur der Nationalen 

und Kapodistrias Universität Athen die dritte Tagung der Jungen Athener Germanistik 

plant. Die Tagung wird im November 2019 stattfinden; das genaue Datum wird bald 

bekanntgegeben. Zur Tagung sind alle Studenten und Absolventen des 

Postgraduiertenstudiengangs, sowie Doktoranden des Fachbereichs eingeladen, mit 

einem Vortrag teilzunehmen. Der Vortrag kann sich auf einen Teil der Diplomarbeit 

oder der Doktorarbeit beziehen, als auch auf ein Thema, das während des Studiums in 

Referaten oder Hausarbeiten behandelt wurde. 

Die Vorträge können in deutscher oder griechischer Sprache gehalten werden. 

Um sich für die Tagung anzumelden, schicken Sie bitte den Titel Ihres Vortrags und 

eine kurze Zusammenfassung (eine halbe Seite genügt) bis zum 30.05.2019 an die E-

Mail-Adresse des Vereins: uoa.postg.de@gmail.com 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter derselben E-Mail-Adresse gerne zur 

Verfügung!  

Athen, den 08.02.2019 
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