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Σο Σμιμα Ιατρικισ
του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου Θράκθσ καλεί τουσ
«
ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν υποψθφιότθτα για τθν παρακολοφκθςθ του
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ)«ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21 που οδθγεί ςτθν απονομι
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»
Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Ειδίκευςθσ.
Αντικείμενο του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν «Ανκρϊπινθ
Αναπαραγωγι» είναι θ μεταπτυχιακι διδαςκαλία, ζρευνα και πρακτικι εκπαίδευςθ
ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Ανκρϊπινθσ Αναπαραγωγισ και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ
υπογονιμότθτασ με τεχνικζσ ιατρικϊσ υποβοθκοφμενθσ αναπαραγωγισ
(Εξωςωματικι Γονιμοποίθςθ). κοπόσ του προγράμματοσ είναι θ κατάρτιςθ των
ςυμμετεχόντων με όλεσ τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ γνϊςεισ ςτο πεδίο τθσ
ανκρϊπινθσ αναπαραγωγισ και ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και εξοικείωςθ των
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν με τθν πρακτικι αντιμετϊπιςθ, μζςω τθσ κεραπείασ με
εξωςωματικι γονιμοποίθςθ, των ηευγαριϊν με προβλιματα υπογονιμότθτασ. Οι
απόφοιτοι κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ςτθν βελτίωςθ των υπθρεςιϊν
παροχισ υγείασ ςτον ιδιωτικό και δθμόςιο τομζα.
το ΠΜ γίνονται δεκτοί Πτυχιοφχοι Σμθμάτων Ιατρικισ και άλλων Σμθμάτων των
χολϊν Επιςτθμϊν Τγείασ (Μοριακισ Βιολογίασ Γενετικισ, Κτθνιατρικισ,
Νοςθλευτικισ), χολϊν Θετικϊν Επιςτθμϊν
(Φαρμακευτικισ, Βιολογίασ,
Βιοτεχνολογίασ), χολϊν Ψυχολογίασ κακϊσ επίςθσ και πτυχιοφχοι τμθμάτων ΣΕΙ
ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Η χρονικι διάρκεια του προγράμματοσ είναι δφο εξάμθνα με καταβολι διδάκτρων
ςυνολικοφ φψουσ 3000 ευρϊ (1.500 ευρϊ το α’ εξάμθνο και 1.500 ευρϊ ςτο β’
εξάμθνο). Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο πρόγραμμα ορίηεται κατ’ ανϊτατο όριο ζωσ
ςαράντα (40) ανά ζτοσ Η ζναρξθ του κφκλου των μακθμάτων του ΠΜ για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-21 κα γίνει τον Φεβρουάριο του 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογθτικά ζωσ
και τθν Παραςκευι 15 Ιανουαρίου 2021 (ςφραγίδα ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ
ταχυδρομικισ αποςτολισ ι παραςτατικό αποςτολισ με κουριερ) ςτθ Διεφκυνςθ:
Γραμματεία Σμιματοσ Ιατρικισ , Πανεπιςτθμιοφπολθ, 6ο χλμ Αλεξ/πολθσ - Μάκρθσ ,
Δραγάνα, Αλεξανδροφπολθ 68100.
1. Αίτθςθ ςυμμετοχισ
2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων ςπουδϊν (με τισ απαιτοφμενεσ
μεταφράςεισ και αναγνωρίςεισ για τίτλουσ τθσ αλλοδαπισ)
3. Φωτοτυπία ταυτότθτασ
4. Μία πρόςφατθ φωτογραφία

5. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ι υπεφκυνθ διλωςθ
ικανοποιθτικισ γλωςςομάκειασ (κα αξιολογθκεί κατά τθν ενδεχόμενθ
προφορικι εξζταςθ). Αποδεικτικό άλλθσ γλϊςςασ προαιρετικά
6. Βιογραφικό ςθμείωμα όπου κα φαίνονται οι ςπουδζσ, θ επιςτθμονικι,
ερευνθτικι και επαγγελματικι εμπειρία
7. Αντίγραφα δθμοςιεφςεων (θ πλιρθσ δθμοςίευςθ ςε περιοδικό ςε
αντίγραφο ι πλιρθ ςτοιχεία του περιοδικοφ και αντίγραφο τθσ
περίλθψθσ), ανακοινϊςεων (αντίγραφο μόνο τθσ περίλθψθσ από το
βιβλίο περιλιψεων)
8. υςτατικι (εσ) επιςτολι(εσ) ζωσ 2 προαιρετικά
9. Δικαιολογθτικά ςχετικά με τα προθγουμζνωσ αναφερόμενα κριτιρια
μοριοδότθςθσ.
ΗΜΕΙΩΗ: Σα δικαιολογθτικά 1 και 6 (Αίτθςθ και Βιογραφικό θμείωμα ),αφενόσ
μεν να ςυμπλθρωκοφν από τουσ υποψθφίουσ και να αποςταλοφν ςε ζντυπθ μορφι
μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά του φακζλου υποψθφιότθτασ αφετζρου δε
(υποχρεωτικά) να αποςταλοφν ςε θλεκτρονικι μορφι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
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H αξιολόγθςθ για τθν αποδοχι των ΜΦ ςτο ΠΜ πραγματοποιείται από τριμελι
Επιτροπι Επιλογισ ςτθν οποία προεδρεφει ο Διευκυντισ του ΠΜ. Για τθν επιλογι
των υποψθφίων ΜΦ ςυνεκτιμϊνται τα προςόντα τουσ όπωσ αυτά αποτυπϊνονται
από τισ αιτιςεισ τουσ. Πιο ςυγκεκριμζνα λαμβάνεται υπόψθ ο βακμόσ πτυχίου, ο
βακμόσ ςτα ςυναφι με το ΠM μακιματα, προθγοφμενθ εμπειρία, και ενδεχόμενεσ
δθμοςιεφςεισ ι ανακοινϊςεισ ςε ςυνζδρια ςχετικά με τθν αναπαραγωγι.
Η Επιτροπι Επιλογισ ενδζχεται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να καλζςει τουσ υποψιφιουσ
ΜΦ ςε προφορικι ςυνζντευξθ.
Οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν για τθν ζκβαςθ τθσ αίτθςισ τουσ τον Ιανουάριο
του 2021.
ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Σα μακιματα κα διεξάγονται ςε εντατικζσ ενότθτεσ Παραςκευι- άββατο και
Κυριακι μία φορά τον μινα, ώςτε να διευκολφνεται θ παρακολοφκθςθ του
Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ από εργαηόμενουσ και διαμζνοντεσ ςε άλλεσ
πόλεισ.
Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το ΠΜΣ με τίτλο: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»
διατίκενται ςτθν ιςτοςελίδα human-reproduction.med.duth.gr κακϊσ και ςτο
τθλζφωνο :
25510/30642
Email: human-reproduction@med.duth.gr
nnikolet@med.duth.gr
Ο Διευκυντισ του ΠΜ Ανκρϊπινθ Αναπαραγωγι
Κακθγθτισ Νίκοσ Κ. Νικολζττοσ

