Επιστημονικό Εργαστήριο για υποψήφιους
διδάκτορες

Atelier Doctoral

Doctoral Workshop

Το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, σε συνεργασία με τη
Γαλλική Σχολή Αθηνών οργανώνει Επιστημονικό
Εργαστήριο για υποψήφιους διδάκτορες. Το
Επιστημονικό Εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο
του διεθνούς ερευνητικού δικτύου Ramsès, που
λειτουργεί υπό την αιγίδα της Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme / Πανεπιστήμιο Aix-Marseille

L'Institut de Recherches Historiques en collaboration avec
l’École française d’Athènes organise un Atelier doctoral
scientifique pour des doctorants. L’Atelier doctoral aura
lieu dans le cadre du réseau international de recherche
Ramsès, qui fonctionne sous l’égide de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme / Aix-Marseille
Université

The Institute of Historical Research, in collaboration with
the French School at Athens organizes a Scientific Doctoral
Workshop for PhD candidates. The Doctoral Workshop will
take place within the framework of the international
research network Ramsès, which is operating under the
aegis of Maison Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme / Aix-Marseille Université

Το Επιστημονικό Εργαστήριο έχει θέμα:

Thème de l’Atelier doctoral:

The Doctoral Workshop’s subject:

Repenser la Méditerranée
Questions d’Histoire et d’Historiographie en Méditerranée orientale
Histoire(s) de la Méditerranée / Histoire(s) en Méditerranée

Rethinking the Mediterranean
History and Historiography issues on the Eastern Mediterranean
History - Histories of the Mediterranean / Story - Stories in the Mediterranean

Το Επιστημονικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί από
τις 9 έως τις 13 Μαΐου 2016, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
και στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Γλώσσες θα είναι
αποκλειστικά τα γαλλικά και τα αγγλικά

L’Atelier doctoral aura lieu du 9 au 13 mai 2016, à la
Fondation Nationale Hellénique de la Recherche
Scientifique et à l’École française d'Athènes
Langues de l’atelier seront le français et l’anglais

The Doctoral Workshop will be held from 9 to 13 May 2016,
at the National Hellenic Research Foundation and the
French School at Athens
Languages of the Workshop will be French and English

Για να κατεβάσετε την προκήρυξη για την υποβολή
υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ
Για την υποβολή υποψηφιοτήτων πατήστε εδώ.

Pour télécharger l’appel à candidatures, cliquez ici
Pour déposer votre candidature, cliquez ici

To download the call for proposals click here
For proposals’ submissions, click here

