Ανακοίνωση θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
Ανακοινώνονται 2 (δύο) θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό
αντικείµενο της Ψυχοακουστικής µε επιβλέπουσα την Επ. Καθ Ψυχοακουστικής
Βασιλική-Μαρία Ηλιάδου
Η εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών θα γίνει στο Εργαστήριο Ψυχοακουστικής
της Γ’ Ψυχιατρικής Κλινικής.
Η προκήρυξη είναι ανοιχτή µέχρι την συµπλήρωση των θέσεων.
Γνωστικό αντικείµενο: Ψυχοακουστική µε επικέντρωση στις Διαταραχές Ακουστικής
Επεξεργασίας.
Το αντικείµενο της Ψυχοακουστικής στην Ιατρική Επιστήµη καλύπτει την µελέτη της
αντίληψης ακουστικών ερεθισµάτων από το ανθρώπινο ακουστικό σύστηµα, τόσο το
περιφερικό (αυτί µε έµφαση στην κοχλιακή λειτουργία στο εσωτερικό αυτί) όσο και
το κεντρικό (από το ακουστικό νεύρο και το στέλεχος του εγκεφάλου έως τον
κροταφικό λοβό). Περιλαµβάνει τη δυνατότητα εκτίµησης της συνολικής
επεξεργασίας των ακουστικών ερεθισµάτων µε συµπεριφορικές − ψυχοακουστικές
µεθόδους και τη σύγκριση − συµπλήρωση τους µε ηλεκτροφυσιολογίες προσεγγίσεις.
Αφορά στην µελέτη κλινικών πληθυσµών µε διαταραχές ως προς την ακουστική
επεξεργασία, οι οποίοι ξεκινούν από την παιδική ηλικία και φτάνουν µέχρι τους
ηλικιωµένους. Οι κλινικοί πληθυσµοί που επηρεάζονται ξεκινούν από τα παιδιά µε
νευροαναπτυξιακές διαταραχές (Δυσλεξία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος, Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή), την σχιζοφρένεια σε νεαρούς
ενήλικες και εκτείνονται έως την ήπια γνωστική διαταραχή και τη νόσο Alzheimer
στην τρίτη ηλικία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Ιατρικής ή άλλου συναφούς γνωστικού
αντικειµένου, να έχουν µεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές γνωστικό αντικείµενο,
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency), γνώσεις στατιστικής &
υπολογιστικών προγραµµάτων Excel, SPSS, γνώσεις Διαταραχών Ακουστικής
Επεξεργασίας (παρακολούθηση σεµιναρίων & εξέταση σε βασικά στοιχεία ορισµών,
διάγνωσης και αντιµετώπισης κατά την διάρκεια της συνέντευξης για αξιολόγηση
τους). Δηµοσιεύσεις των υποψηφίων θα εκτιµηθούν και θα ταξινοµηθούν ανάλογα
και µε την συνάφεια του αντικειµένου τους µε το γνωστικό αντικείµενο των υπό
προκήρυξη θέσεων. Θα διενεργηθεί συνέντευξη κατά την οποία θα εκτιµηθούν οι
εφαρµοσµένες γνώσεις των υποψηφίων σε όλα τα προαναφερόµενα προκειµένου να
επιλεγούν οι δύο καταλληλότεροι για τις δύο προκηρυχθείσες θέσεις για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής στο γνωστικό αντικείµενο της Ψυχοακουστικής µε
επικέντρωση στις Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας.
Κάθε ενδιαφερόµενος καλείται να αποστείλει το βιογραφικό του (µε όλα τα
απαραίτητα στοιχεία που έχουν προαναφερθεί, καθώς και µε πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας: τηλέφωνo, διεύθυνση, email) στο viliad@auth.gr

