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Αθήνα,

15 / 05 /2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος της Βιολογίας στη συνεδρίαση της 14 / 05 /08 αποφάσισε σύµφωνα
µε τις ισχύουσες διατάξεις, την προκήρυξη για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) Μεταπτυχιακών Φοιτητών
(Μ.Φ) στο εγκεκριµένο από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Νέο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Ν.Π.Μ.Σ.)
που χορηγεί Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε), φοίτησης τριών εξαµήνων, στο γνωστικό
αντικείµενο «ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».
Στο πιο πάνω Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) γίνονται δεκτοί, ως Μεταπτυχιακοί
Φοιτητές (ΜΦ), πτυχιούχοι
α) Βιολογίας, Πληροφορικής, Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας, και λοιπών Σχολών Θετικών
Επιστηµών ,
β) Τµηµάτων Ιατρικής, Φαρµακευτικής και των υπολοίπων επιστηµών Υγείας,
γ) Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και,
δ) Αντιστοίχων Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 16 του Ν.
2327/95. εφόσον κριθούν ότι µπορούν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα µε επιτυχία.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, να υποβάλουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος της Βιολογίας
(αρµόδια υπάλληλος, κ. Χρ. Παναγιώτου ) αιτήσεις υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο), από τις 01-09-2008
µέχρι τις 10-10-2008, µε τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Πτυχίου
2. Αντίγραφο ∆ιπλωµατικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών (ή και µεταπτυχιακών εάν
υπάρχουν)
4. Αποδεικτικά στοιχεία (τίτλοι σπουδών) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας π.χ. Proficiency κ.λ.π. Η
επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας από όλους τους υποψήφιους και επιπλέον της ελληνικής
από τους αλλοδαπούς, θα ελέγχεται µετά από εξετάσεις που θα διενεργήσει ειδική επιτροπή, εφ
όσον δεν υπάρχουν σχετικοί τίτλοι σπουδών
5. ∆ύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές και άλλα στοιχεία (ερευνητικές εργασίες, δηµοσιεύσεις,
τεχνική εµπειρία κ.λ.π.) τα οποία ενισχύουν την υποψηφιότητα
6. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα µε αναφορές και ανάτυπα (όπου υπάρχουν ) σε επιστηµονικό έργο ή
σε επαγγελµατική προϋπηρεσία

7.

Αναγνώριση από το ∆ΙΚΑΤΣΑ στις περιπτώσεις τίτλων της αλλοδαπής

8.

Σύντοµη έκθεση επιστηµονικών και επαγγελµατικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται
οι λόγοι παρακολούθησης του συγκεκριµένου Μεταπτυχιακού Προγράµµατος

9.

∆ύο (2) φωτογραφίες

10. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας
Στη διαδικασία επιλογής συµπεριλαµβάνεται συνέντευξη του υποψηφίου σε µέλη της επιτροπής
επιλογής εισακτέων.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.
Για κάθε σχετική πληροφορία καθώς και για την παραλαβή του εντύπου αίτησης, οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Βιολογίας (τηλ. 7274247 κ.
Παναγιώτου). Περισσότερες πληροφορίες για τη λειτουργία του εν λόγω Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης στην ιστοσελίδα : http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc
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