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ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ: 

 

«ΛΟΙΜΩΓΗ ΝΟΗΜΑΣΑ – ΓΙΔΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:  

ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»  
(“Infectious Diseases – International Medicine:  

from bench to bedside”) 

 

Πποκήπςξη θέζεων Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

για ηο Ακαδημαϊκό Έηορ 2019-2020 

 

Τα Τμήμαηα Ιαηπικήρ και Μοπιακήρ Βιολογίαρ & Γενεηικήρηηρ Σσολήρ Δπιζηημών Υγείαρ ηος 

ΓημοκπίηειοςΠανεπιζηημίος Θπάκηρ ζςνδιοπγανώνοςν ΓιαημημαηικόΠπόγπαμμα Μεηαπηςσιακών 

Σποςδών (ΓΠΜΣ) με ηίηλο: 

«ΛΟΙΜΩΓΗ ΝΟΗΜΑΣΑ – ΓΙΔΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:  

ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»  

(“InfectiousDiseases – InternationalMedicine:  

frombenchtobedside”) 

 

και καλούν ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ να ςποβάλοςν ςποτηθιόηηηαγια ηο ακαδημαφκό έηορ 2019-2020. 

 

Ανηικείμενο ηος ΓΠΜΣ είναι η παποσή ςτηλού επιπέδοςμεηαπηςσιακήρεκπαίδεςζηρ ζηιρ 

Δπιζηήμερ Υγείαρ και ζςγκεκπιμένα η μεηαπηςσιακή εξειδίκεςζη ζηο πεδίο ηυν Λοιμυδών 

Νοζημάηυν και ηηρ Γιεθνούρ Ιαηπικήρ. Το Ππόγπαμμα Σποςδών ηος ΓΠΜΣ έσει διεπιζηημονικό 

σαπακηήπα και έσει διαμοπθυθεί με βάζη ηιρ ζύγσπονερ επιζηημονικέρ και ηεσνολογικέρ εξελίξειρ 

ζηοςρ αναδςόμενοςρ ηομείρ ηυν Λοιμυδών Νοζημάηυν και ηηρ Γιεθνούρ Ιαηπικήρ,καθώρ και ηη 

ζςμβολή ηυν νέυν επιηεςγμάηυν ηηρ Μοπιακήρ Βιολογίαρ ζηην Ιαηπική.Η διδαζκαλία πεπιλαμβάνει 

θευπηηική καηάπηιζη(παθογόνοι μικποοπγανιζμοί, μοπιακοί μησανιζμοί παθογένειαρ,κλινική 

εικόνα, επγαζηηπιακή διάγνυζη, θεπαπεςηική ανηιμεηώπιζη ηηρ νόζος)αλλά και ππακηική 

εθαπμογή (κλινικο-επγαζηηπιακέρ αζκήζειρ και ζύγσπονερ Μοπιακέρ ηεσνολογίερ αισμήρ) για μια 

ολοκληπυμένη θευπηηική, κλινική και επγαζηηπιακή πποζέγγιζη ηηρ  διάγνυζηρ και 

ανηιμεηώπιζηρΛοιμυδών Νοζημάηυν πος απαζσολούν ηη Γιεθνή Ιαηπική.Θα ςπάπξει επιπλέον 

δςναηόηηηα Ππακηικήρ Άζκηζηρ,η οποία θα ανηαποκπίνεηαι ζηην ανάγκη διαζύνδεζηρ ηος ΓΠΜΣ 

με επγαζηήπια διάγνυζηρ και μελέηηρ λοιμυδών νοζημάηυν,καθώρ και εξοικείυζηρ ηυν θοιηηηών 

με ηο μελλονηικό επγαζιακό ηοςρ πεπιβάλλον. 

 



Γραμματεία ΔΠΜΣ: Δ. Αςημακόπουλοσ, τηλ. 25510-30610, Fax: 25510-30613, email: dasimako@admin.duth.gr 
Ιςτοςελίδα ΔΠΜΣ: infectiousdiseases-msc.gr 

Το ΓΠΜΣαπεςθύνεηαι ζε πηςσιούσοςρ ηυν Τμημάηυν Ιαηπικήρ, Μοπιακήρ Βιολογίαρ και Γενεηικήρ, 

Βιολογίαρ, Κηηνιαηπικήρ, Βιοσημείαρ και Βιοηεσνολογίαρ, Βιολογικών Δθαπμογών και Τεσνολογιών, 

ή άλλυν Τμημάηυν με ζςναθέρ ανηικείμενο, ηυν ΑΔΙ ηηρ ημεδαπήρ ή ανηίζηοισυν 

αναγνυπιζμένυν ομοηαγών Ιδπςμάηυν ηηρ αλλοδαπήρ, καθώρ και πηςσιούσοςρ Τμημάηυν ΑΤΔΙ 

ζςναθούρ γνυζηικού ανηικειμένος. 

Οι ςποτήθιοι μποπούν να είναι θοιηηηέρ οι οποίοι έσοςν πεπαηώζει ηον κύκλο πποπηςσιακών 

ζποςδών και αναμένεηαι να καηαζηούν πηςσιούσοι ππινηο ηέλορ ηηρ πεπιόδος ηυν εγγπαθών. 

Η αγγλόθυνη ανηιζηοίσιζη ηος ηίηλος ζποςδών είναι «Masterof Science» (M.Sc.). 

Οι ενδιαθεπόμενοι καλούνηαι να ςποβάλοςν,ηασςδπομικώρ ή πποζυπικώρ, θάκελο 

ςποτηθιόηηηαρ ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ Μοπιακήρ Βιολογίαρ & Γενεηικήρ ζηην ηασςδπομική 

διεύθςνζη: Τμήμα Μοπιακήρ Βιολογίαρ & Γενεηικήρ, Kηίπιο 10, Πανεπιζηημιούπολη-Γπαγάνα, 

68100 Αλεξανδπούπολη 

από 20/07/2019 μέσπι 20/09/2019 

(ημεπομηνία ζθπαγίδαρ ηασςδπομείοςζε πεπίπηυζη ηασςδπομικήρ αποζηολήρ) 

Ο  θάκελορ ςποτηθιόηηηαρ πεπιλαμβάνει ηα παπακάηυ αναθεπόμενα δικαιολογηηικά: 

1. Σςμπληπυμένο ένηςπο αίηηζηρ ςποτηθιόηηηαρ( infectiousdiseases-msc.gr). 

2. Φυηοανηίγπαθο Αζηςνομικήρ Ταςηόηηηαρ. 

3. Ανηίγπαθο πηςσίος ή ςπεύθςνη δήλυζη ηυν ιδίυν όηι η αποθοίηηζή ηοςρ θα έσει 

ολοκληπυθεί μέσπι ηην εγγπαθή ηοςρ ζηο ΓΠΜΣ. Σηην πεπίπηυζη πος ηο πηςσίο δεν 

καηαηίθεηαι καηά ηην ςποβολή ηυν δικαιολογηηικών, οι επιηςσόνηερ οθείλοςν καηά ηην 

εγγπαθή ηοςρ να πποζκομίζοςν πηςσίο ή βεβαίυζη πεπάηυζηρ ζποςδών. Οπυζδήποηε 

ηο πηςσίο ππέπει να έσει καηαηεθεί μέσπι ηη λήξη ηος ημεπολογιακού έηοςρ.  

4. Διδικά για ηοςρ ςποτηθίοςρ πος πποέπσονηαι από Πανεπιζηήμια ηηρ αλλοδαπήρ 

απαιηείηαι, επιπλέον ηος πηςσίος ηοςρ, βεβαίυζη ιζοηιμίαρ και ανηιζηοισίαρ ηος πηςσίος 

ηοςρ από ηο Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

5. Παπάπηημα διπλώμαηορ ή αναλςηική βαθμολογία. 

6. Σύνηομο βιογπαθικό ζημείυμα. 

7. Αποδεικηικό γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ Γλώζζαρ (επίπεδο B1 ή ανώηεπο). 

8. Γύο (2) ζςζηαηικέρ επιζηολέρ από πανεπιζηημιακούρ δαζκάλοςρ ή επεςνηηέρ. 

Οιζςζηαηικέρ επιζηολέρ  ςποβάλλονηαι ένηςπα ή ηλεκηπονικά. 

9. Σςμπληπυμαηικά ζηοισεία: Κάθε άλλο ζηοισείο πος θα ζςμβάλει ζηην πληπέζηεπη και 

πιο ολοκληπυμένη άποτη ηηρ επιηποπήρ αξιολόγηζηρ (π.σ. επεςνηηική, επγαζηηπιακή ή 

κλινική δπαζηηπιόηηηα, ανακοινώζειρ ζε ημεπίδερ/ζςνέδπια, δημοζιεύζειρ κλπ.). 

Τα ζςνοδεςηικά έγγπαθα ηηρ αίηηζηρ  δεν επιζηπέθονηαι μεηά ηην καηάθεζή ηοςρ. 

Δπιζημαίνεηαι όηι ηο  ΓΠΜΣδιαπκεί ηπία (3) διδακηικά εξάμηνα. 

Το κόζηορ ηος ζςγκεκπιμένος κύκλος ζποςδών θα καλςθθεί από δίδακηπα ηυν διδαζκομένυν, 

πος ανέπσονηαι ζηο ποζό ηυν 3000εςπώ και θα καηαβληθούν ζε ηπειρ (3) δόζειρ ηυν 1000 εςπώ 

ζηην απσή κάθε εξαμήνος ζποςδών.  

Οι οπιζηικοί πίνακερ καηάηαξηρ θα αναπηηθούν ζηην ιζηοζελίδα ηος ΓΠΜμέσπι ηιρ 

11/10/2019. 

Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ηο ΓΠΜΣ καθώρ και ηα ζσεηικά ένηςπα παπέσονηαι ζηην ιζηοζελίδα 

ηος ΓΠΜΣinfectiousdiseases-msc.grή μεηά από επικοινυνία με ηην Γπαμμαηεία ηος ΓΠΜΣ 

(κ.Γημ. Αζημακόποςλορ ηηλ. 2551030610,Fax: 2551030613, e-maildasimako@admin.duth.gr). 


