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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ: 

«« ΔΔ ΙΙ ΔΔ ΑΑ ΚΚ ΣΣ ΙΙ ΚΚ ΗΗ   ΣΣ ΩΩ ΝΝ   ΒΒ ΙΙ ΟΟ ΕΕ ΠΠ ΙΙ  ΣΣ ΗΗ ΜΜ ΩΩ ΝΝ »»   

 

Προκιρυξθ 25 κζςεων Μεταπτυχιακών Φοιτθτών 

για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2019-2020 

Σο Σμιμα Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ καλεί τουσ 
ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν υποψθφιότθτα για τθν παρακολοφκθςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2019-2020 του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) με τίτλο: 

««ΔΔ ΙΙΔΔ ΑΑΚΚΣΣΙΙΚΚΗΗ   ΣΣ ΩΩ ΝΝ   ΒΒ ΙΙΟΟΕΕΠΠΙΙΣΣΗΗ ΜΜΩΩ ΝΝ»»   

το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί Πτυχιοφχοι πρϊτου κφκλου ςπουδϊν ςτα πεδία α) των Βιοεπιςτθμϊν 
(Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ, Βιολογίασ, Βιοτεχνολογίασ και Βιοχθμείασ, Βιολογικϊν 
Εφαρμογϊν και Σεχνολογιϊν, Βιοτεχνολογίασ, Φυςικισ, πουδϊν ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ, χολισ 
Εφαρμοςμζνων Μακθματικϊν και Φυςικϊν Επιςτθμϊν του Ε.Μ.Π με πιςτοποιθτικό 
παρακολοφκθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν τθσ κατεφκυνςθσ Φυςικοφ Εφαρμογϊν,  Χθμείασ, 
Γεωλογίασ, Γεωγραφίασ, Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ), β) των χολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν, γ) 
των χολϊν Επιςτθμϊν Τγείασ (Σμθμάτων Ιατρικισ, Φαρμακευτικισ, Κτθνιατρικισ, Νοςθλευτικισ, 
Διατροφισ και Διαιτολογίασ και των λοιπϊν ςυναφϊν Σμθμάτων), δ) των Γεωπονικϊν 
Πανεπιςτθμίων, και ε) των Σμθμάτων Σ.Ε.Ι. των ςυναφϊν με τα παραπάνω γνωςτικϊν 
αντικειμζνων.  

Οι πτυχιοφχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Σμθμάτων Πανεπιςτθμίων ι Σμθμάτων Σ.Ε.Ι. 
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου τθσ θμεδαπισ, β) πτυχιοφχοι πρϊτου κφκλου ςπουδϊν 
αναγνωριςμζνων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ που ζχουν αναγνωριςτεί από το 
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.), 
ςφμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80)  και γ) Μζλθ των κατθγοριϊν Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π., ωσ 
υπεράρικμοι και μζχρι 1 ανά ζτοσ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ του νόμου Ν. 4485/2017, άρκρο 34, 
παρ. 1, 7 και 8.  

Ο αρικμόσ ειςακτζων κατ’ ζτοσ ορίηεται κατ’ ανώτατο όριο ςε εικοςιπζντε (25) 
μεταπτυχιακοφσ/εσ φοιτθτζσ/τριεσ. 

Προχπόκεςθ για τθν επιλογι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/τριϊν είναι θ κατοχι πτυχίου ΑΕΙ/ΣΕΙ, και 
θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Τποψιφιοι μποροφν να είναι φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν περατϊςει 
τον κφκλο προπτυχιακϊν ςπουδϊν και αναμζνεται να καταςτοφν πτυχιοφχοι μζχρι το τζλοσ τθσ 
περιόδου των εγγραφϊν. 

Σα κριτιρια επιλογισ των υποψθφίων, περιλαμβάνουν: 

 Γενικό βακμό Πτυχίου/Διπλϊματοσ. 

 Εκπόνθςθ πτυχιακισ εργαςίασ. 
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 Κατοχι δεφτερου πτυχίου. 

 Κατοχι άλλου μεταπτυχιακοφ/ διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν 

 χετικι ερευνθτικι, επαγγελματικι ι/και διδακτικι δραςτθριότθτα του υποψθφίου 
ςχετικι με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.., 

 υςτατικι επιςτολι. 

 Επιςτολι Πρόκεςθσ υμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα . 

 Δθμοςιεφςεισ και ςυγγραφικι δραςτθριότθτα. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποψιφιοι ενδζχεται να κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν -ταχυδρομικϊσ ι προςωπικϊσ- φάκελο 
υποψθφιότθτασ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ ςτθν ταχ. 
διεφκυνςθ: Σμιμα Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ, Kτίριο 10, Πανεπιςτθμιοφπολθ, περιοχι 
Δραγάνα, Αλεξανδροφπολθ – 68100)  (υπ’ όψιν κ. Αςθμακόπουλου, για το ΠΜ: «Διδακτικι των 
Βιοεπιςτθμϊν»)  

από 01/06/2019 μζχρι 15/09/2019   

(θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ) 

Ο  φάκελοσ υποψθφιότθτασ πρζπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογθτικά: 

1. υμπλθρωμζνο Ζντυπο Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ 

2. Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ 

3. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα, με πλιρθ και ζγκυρα ςτοιχεία επικοινωνίασ, 
ςυνοδευόμενο από 2 φωτογραφίεσ.   

4. Επικυρωμζνο αντίγραφο πτυχίου ι διλωςθ του υποψθφίου ότι αναμζνεται θ αποφοίτθςι 
του μζχρι τθν εγγραφι του ςτο Π.Μ.. τθν περίπτωςθ που το πτυχίο δεν κατατίκεται κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν, οι επιτυχόντεσ πρζπει να το προςκομίςουν κατά τθν εγγραφι 
τουσ. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντεσ μποροφν να προςκομίςουν Βεβαίωςθ Περάτωςθσ πουδϊν του 
οικείου Σμιματοσ κατά τθν εγγραφι τουσ και το πτυχίο μζχρι τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ.  

5. Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ που προζρχονται από Πανεπιςτθμιακζσ χολζσ τθσ 
αλλοδαπισ απαιτείται, επιπλζον του πτυχίου τουσ, βεβαίωςθ ιςοτιμίασ  από το ΔΟΑΣΑΠ.  

6. Παράρτθμα διπλϊματοσ ι αναλυτικι βακμολογία. 

7. Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ. Σο επίπεδο γλωςςομάκειασ τθσ αγγλικισ 
γλϊςςασ αποδεικνφεται με τουσ εξισ τρόπουσ:  

α) Κρατικό Πιςτοποιθτικό του ν. 2740/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 19 του 
άρκρου 13 του ν. 3149/2003,  

β) Πτυχίο Ξζνθσ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ ι Πτυχίο Ξζνων Γλωςςϊν Μετάφραςθσ και 
Διερμθνείασ  τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχο και ιςότιμο ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ,  

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα ι διδακτορικό δίπλωμα οποιουδιποτε 
αναγνωριςμζνου ιδρφματοσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ αλλοδαπισ, 

δ) Απολυτιριο τίτλο ιςότιμο των ελλθνικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 
εφόςον ζχουν αποκτθκεί μετά από κανονικι φοίτθςθ τουλάχιςτον ζξι ετϊν ςτθν 
αλλοδαπι.  
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Η άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ δεν αποδεικνφει τθ γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ (Π.Δ. 
347/2003). Οι υποψιφιοι που είναι κάτοχοι  τθσ ςχετικισ άδειασ πρζπει να προςκομίςουν 
επικυρωμζνο αντίγραφο και ακριβι μετάφραςθ του τίτλου ςπουδϊν, βάςει του οποίου εκδόκθκε 
θ άδεια επάρκειασ διδαςκαλίασ ξζνθσ γλϊςςασ. 

8. Μία ςυςτατικι επιςτολι.     

9. Για τουσ αλλοδαποφσ απαιτείται τεκμθριωμζνθ γνϊςθ και τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 

10. υμπλθρωμζνθ τθν Επιςτολι Πρόκεςθσ υμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα 

11. Κάκε άλλο ςτοιχείο που τεκμθριϊνει τθ μοριοδότθςθ ςτα επιμζρουσ κριτιρια επιλογισ 
που ζχουν τεκεί για τθν επιλογι υποψθφίων ςτο Π.Μ.. 

Σα ςυνοδευτικά ζγγραφα τθσ αίτθςθσ  δεν επιςτρζφονται μετά τθν κατάκεςι τουσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το Π.Μ.. «Διδακτικι των Βιοεπιςτθμϊν» διαρκεί δφο (2) εξάμθνα και  
επιπλζον κερινι περίοδο τριϊν μθνϊν. Η ζναρξθ λειτουργίασ του ορίηεται τθν 1 Οκτωβρίου και θ 
λιξθ του  ςτισ 5 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ. Η διδαςκαλία των μακθμάτων περιλαμβάνει διά ηϊςθσ 
διδαςκαλία ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΣΜΒΓ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, και εν μζρει εξ αποςτάςεωσ 
διδαςκαλία μζςω εφαρμογισ ςυςτθμάτων τθλεκπαίδευςθσ.  

Σο φψοσ των προβλεπόμενων τελϊν φοίτθςθσ για το ςφνολο του προγράμματοσ κακορίηεται ςτο 
ποςό των 2.000 ευρϊ. 

Οι πίνακεσ κατάταξθσ  κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Π.Μ.. μζχρι τισ 5 Οκτωβρίου 2019. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Π.Μ.. κακϊσ και τα ςχετικά ζντυπα παρζχονται ςτθν 
ιςτοςελίδα του Π.Μ..  https://didactics.mbg.duth.gr/  ι μετά από επικοινωνία με τθν Γραμματεία 
του ΠΜ (κ. Δ. Αςθμακόπουλοσ, email: dasimako@alex.duth.gr,  τθλ. 25510 30610). 

 

Η υντονιςτικι Επιτροπι  του Π.Μ.. «ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΗΜΩΝ» 

 

Κ. Κεδράκα, Αν. Κακθγιτρια ΔΠΘ   Μ. Γρθγορίου, Κακθγιτρια ΔΠΘ 

           Διευκφντρια ΠΜ    Ρ. ανδαλτηόπουλοσ, Κακθγθτισ ΔΠΘ  

Α. Παπαγεωργίου, Αν. Κακθγθτισ ΔΠΘ 

       Α. Παλαιολόγου, Επικ. Κακθγιτρια ΔΠΘ 

        

 

https://didactics.mbg.duth.gr/

