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ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ»
Πποκήπςξη θέζεων Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών
για ηο Ακαδημαϊκό Έηορ 2009-2010
Η Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (Δ.Γ.Δ.) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) ησλ Τκεκάησλ Βηνινγίαο, Χεκείαο θαη Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλ/κίνπ
Αζελώλ, απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε γηα ηελ εηζαγσγή Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ γηα
ηελ απόθηεζε Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.), δηεηνύο θνίηεζεο,
ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ».
Σην πην πάλσ Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί, σο Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο, πηπρηνύρνη
Παλεπηζηεκηαθώλ Τκεκάησλ Βηνινγίαο, Χεκείαο, Ννζειεπηηθήο, Ιαηξηθήο θαη άιισλ
ζπλαθώλ κε ηε Βηνινγία επηζηεκώλ, από ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ,
αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζώο θαη πηπρηνύρνη ΤΔΙ ζπλαθνύο
γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη, λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο
Βηνινγίαο αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο (ζε εηδηθό έληππν) κέρξη 18 / 9 / 2009, κε ηα εμήο
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:
1. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ (ηζνηηκία ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ζηηο πεξηπηώζεηο
ηίηισλ ηεο αιινδαπήο).
2.

Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ.

3. Τεθκεξίσζε επαξθνύο γλώζεο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζώλ, νη δε
αιινδαπνί θαη ηεο Διιεληθήο γιώζζαο, κε ππνβνιή θαη ησλ ζρεηηθώλ
επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηζηνπνηεηηθώλ ζπνπδώλ.

4. Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
5. Πιήξεο βηνγξαθηθό ζεκείσκα ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία
γηα ηηο ζπνπδέο, ηελ εξεπλεηηθή ή / θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα.
6. Βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο / εξγνδόηε ηνπο, εθ’ όζνλ εξγάδνληαη, όηη ζε πεξίπησζε
επηινγήο ηνπο ζα έρνπλ ηελ άδεηα λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
7. Γύν ( 2) θσηνγξαθίεο.
Οη ππνςήθηνη θνηηεηέο ζα εμεηαζζνύλ γξαπηώο ζηε κεηάθξαζε επηζηεκνληθνύ
θεηκέλνπ ηεο αγγιηθήο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρηεί ε επάξθεηα γλώζεο απηήο.
Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ ζην Γ.Μ.Π.Σ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ
ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΗ» νξίδεηαη ζε (11) έληεθα. Όινη νη ππνςήθηνη ζα θιεζνύλ ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε από κέιε πνπ νξίδνληαη από ηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γ.Μ.Π.Σ.
Τν θόζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θύθινπ ζπνπδώλ ζα θαιπθζεί από δίδαθηξα ησλ
δηδαζθνκέλσλ. Τα δίδαθηξα ζα αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 4.000 επξώ γηα ηα δύν έηε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θύθινπ θαη ζα θαηαβιεζνύλ ζε δύν δόζεηο.
Τν εηδηθό έληππν ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο βξίζθεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ
Τκήκαηνο
Βηνινγίαο
θαζώο
θαη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε
http://dbmb.biol.uoa.gr/CBMD. Σρεηηθέο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη από ηελ θ. Σνθία
Δπδνθηκίδνπ, ηει. 210-7274502, θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Βηνινγίαο.
Καζεγεηήο Δκκ. Γ. Φξαγθνύιεο
Γηεπζπληήο ηνπ Ν.Π.Μ.Σ.
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