ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ:
«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
(“Infectious Diseases – International Medicine:
from bench to bedside”)
Προκήρυξη θζςεων Μεταπτυχιακϊν Φοιτητϊν
για το Ακαδθμαϊκό Ζτοσ 2021-2022
Σα Σμιματα Ιατρικισ και Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ του Δθμοκρίτειου Πανεπιςτθμίου
Θράκθσ ςυνδιοργανϊνουν Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Π.Μ.) με τίτλο:
«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»
(“Infectious Diseases – International Medicine: from bench to bedside”)
και καλοφν τουσ ενδιαφερόμενουσ να υποβάλουν υποψθφιότθτα για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20212022.
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ. είναι θ παροχι υψθλοφ επιπζδου μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτισ
Επιςτιμεσ Τγείασ και ςυγκεκριμζνα θ μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ ςτο πεδίο των Λοιμωδϊν
Νοςθμάτων και τθσ Διεκνοφσ Ιατρικισ. Σο Πρόγραμμα πουδϊν του ΔΠΜ ζχει διεπιςτθμονικό
χαρακτιρα και ζχει διαμορφωκεί με βάςθ τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ και τεχνολογικζσ εξελίξεισ
ςτουσ αναδυόμενουσ τομείσ των Λοιμωδϊν Νοςθμάτων και τθσ Διεκνοφσ Ιατρικισ, κακϊσ και τθ
ςυμβολι των νζων επιτευγμάτων τθσ Μοριακισ Βιολογίασ ςτθν Ιατρικι. Η διδαςκαλία
περιλαμβάνει κεωρθτικι κατάρτιςθ (πακογόνοι μικροοργανιςμοί,μοριακοί μθχανιςμοί
πακογζνειασ, κλινικι εικόνα, εργαςτθριακι διάγνωςθ, κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ νόςου) αλλά
και πρακτικι εφαρμογι (κλινικο-εργαςτθριακζσ αςκιςεισ και ςφγχρονεσ Μοριακζσ τεχνολογίεσ
αιχμισ) για μια ολοκλθρωμζνθ κεωρθτικι, κλινικι και εργαςτθριακι προςζγγιςθ τθσ διάγνωςθσ
και αντιμετϊπιςθσ Λοιμωδϊν Νοςθμάτων που απαςχολοφν τθ Διεκνι Ιατρικι. Θα υπάρξει
επιπλζον δυνατότθτα Πρακτικισ Άςκθςθσ, θ οποία κα ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ διαςφνδεςθσ
του ΔΠΜ με εργαςτιρια διάγνωςθσ και μελζτθσ λοιμωδϊν νοςθμάτων, κακϊσ και εξοικείωςθσ
των φοιτθτϊν με το μελλοντικό εργαςιακό τουσ περιβάλλον.
Ιδιαίτερη ζμφαςη θα δοθεί ςτον ιό SARS-CoV-2 και ςτην πανδημία COVID-19.
Σο Δ.Π.Μ. απευκφνεται ςε πτυχιοφχουσ των Σμθμάτων Ιατρικισ, Μοριακισ Βιολογίασ και
Γενετικισ, Βιολογίασ, Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ, Βιολογικϊν Εφαρμογϊν και Σεχνολογιϊν, ι

άλλων Σμθμάτων με ςυναφζσ αντικείμενο, των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι αντίςτοιχων αναγνωριςμζνων
ομοταγϊν Ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και πτυχιοφχουσ Σμθμάτων ΑΣΕΙ ςυναφοφσ
γνωςτικοφ αντικειμζνου.
Οι υποψιφιοι μποροφν να είναι φοιτθτζσ οι οποίοι ζχουν περατϊςει τον κφκλο προπτυχιακϊν
ςπουδϊν και αναμζνεται να καταςτοφν πτυχιοφχοι πριν το τζλοσ τθσ περιόδου των εγγραφϊν.
Η αγγλόφωνη αντιςτοίχιςη του τίτλου ςπουδϊν είναι “Master of Science» (M.Sc.).”
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν, ταχυδρομικϊσ ι προςωπικϊσ, φάκελο
υποψθφιότθτασ ςτθ Γραμματεία του Σμιματοσ Μοριακισ Βιολογίασ & Γενετικισ ςτθν ταχυδρομικι
διεφκυνςθ: Σμιμα Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ, Κτίριο 10, Πανεπιςτθμιοφπολθ, περιοχι
Δραγάνα, Αλεξανδροφπολθ - ΣΚ 68100

από 21/06/2021 μζχρι 20/09/2021
(θμερομθνία ςφραγίδασ ταχυδρομείου, ςε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ)
Ο φάκελοσ υποψηφιότητασ περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:
1. υμπλθρωμζνο Ζντυπο Αίτθςθσ υποψθφιότθτασ.
2. Φωτοαντίγραφο Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ.
3. Αντίγραφο πτυχίου ι υπεφκυνθ διλωςθ των ιδίων ότι θ αποφοίτθςι τουσ κα ζχει
ολοκλθρωκεί μζχρι τθν εγγραφι τουσ ςτο ΔΠΜ. τθν περίπτωςθ που το πτυχίο δεν
κατατίκεται κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν, οι επιτυχόντεσ οφείλουν κατά τθν
εγγραφι τουσ να προςκομίςουν πτυχίο ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν. Οπωςδιποτε
το πτυχίο πρζπει να ζχει κατατεκεί μζχρι τθ λιξθ του θμερολογιακοφ ζτουσ.
4. Ειδικά για τουσ υποψθφίουσ που προζρχονται από Πανεπιςτιμια τθσ αλλοδαπισ
απαιτείται, επιπλζον του πτυχίου τουσ, βεβαίωςθ ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ του πτυχίου
τουσ από το Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.
5. Παράρτθμα διπλϊματοσ ι αναλυτικι βακμολογία.
6. φντομο βιογραφικό ςθμείωμα.
7. Αποδεικτικό γνϊςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (επίπεδο Β1 ι ανϊτερο).
8. Δφο (2) ςυςτατικζσ επιςτολζσ από πανεπιςτθμιακοφσ δαςκάλουσ ι ερευνθτζσ. Οι
ςυςτατικζσ επιςτολζσ υποβάλλονται ζντυπα ι θλεκτρονικά.
9. Συμπληρωματικά ςτοιχεία: Κάκε άλλο ςτοιχείο που κα ςυμβάλει ςτθν πλθρζςτερθ και
πιο ολοκλθρωμζνθ άποψθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ (π.χ. ερευνθτικι, εργαςτθριακι ι
κλινικι δραςτθριότθτα, ανακοινϊςεισ ςε θμερίδεσ/ςυνζδρια, δθμοςιεφςεισ κλπ.).
*Tα ςυνοδευτικά ζγγραφα τθσ αίτθςθσ δεν επιςτρζφονται μετά τθν κατάκεςι τουσ.
Επιςθμαίνεται ότι το Δ.Π.Μ. «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ
ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Η διδαςκαλία των μακθμάτων περιλαμβάνει διά ηϊςθσ διδαςκαλία ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ χολισ
Επιςτθμϊν Τγείασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, και εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία μζςω εφαρμογισ
ςυςτθμάτων τθλεκπαίδευςθσ.

Επιςημαίνεται ότι προβλζπεται εξ' αποςτάςεωσ εκπαίδευςη ςε περίπτωςη παράταςησ των μζτρων
περιοριςμοφ τησ διαςποράσ του COVID-19.

Σο κόςτοσ του ςυγκεκριμζνου κφκλου ςπουδϊν κα καλυφκεί από δίδακτρα τωνδιδαςκομζνων,
πουανζρχονται ςτο ποςό των 3.000 ευρϊ και κα καταβλθκοφν ςε τρεισ (3) δόςεισ των 1000 ευρϊ
ςτθν αρχι κάκε εξαμινου ςπουδϊν.
Οι οριςτικοί πίνακεσ κατάταξθσ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του Δ.Π.Μ.. μζχρι τισ
08/10/2021.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το Δ.Π.Μ. κακϊσ και τα ςχετικά ζντυπα παρζχονται ςτθν
ιςτοςελίδα του Δ.Π.Μ.. infectiousdiseases-msc.gr ι μετά από επικοινωνία με τθ Γραμματεία του
Δ.Π.Μ.. (κ. Αςθμακόπουλοσ Δθμιτριοσ, τθλ. 25510-30610, e-maildasimako@admin.duth.gr).

Η υντονιςτική Επιτροπή του ΔΠΜ
«ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΗΜΑΣΑ - ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΣΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΣΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»

