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 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Το Τμήμα Ιατρικής του 
Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου 
Θράκης  διοργανώνει κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2016 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στο γνωστικό αντικείμενο  
«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» 
Στο Πρόγραμμα θα ενταχθούν 
μέχρι είκοσι (20) Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές (ΜΦ).  Στο Π.Μ.Σ 
γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι 
Τμημάτων Ιατρικής και άλλων 
Τμημάτων των Σχολών Επιστημών 
Υγείας (Οδοντιατρικής, 
Νοσηλευτικής, Μοριακής 
Βιολογίας Γενετικής, Κτηνιατρικής) 
των ΑΕΙ της ημεδαπής  ή 
αντίστοιχων αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών 
Θετικών Επιστημών 
(Φαρμακευτικής, Χημείας, 
Βιοχημείας, Βιολογίας,  
Βιοτεχνολογίας, Ψυχολογίας) των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς 
επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου (π.χ. μαιευτικής). 
 
 H διάρκεια σπουδών που 
οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι δύο 
(2) εξάμηνα 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν: 

 Αίτηση συμμετοχής 

 Αντίγραφο πτυχίου και άλλων 
τίτλων σπουδών  

 Φωτοτυπία ταυτότητας 

 Μία πρόσφατη φωτογραφία 

 Αποδεικτικό γνώσης της 
αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη 
δήλωση  ικανοποιητικής 
γλωσσομάθειας (θα 
αξιολογηθεί κατά την 
ενδεχόμενη προφορική 
εξέταση).  

 Βιογραφικό σημείωμα όπου 
θα φαίνονται οι σπουδές, η 
επιστημονική, ερευνητική και 
επαγγελματική εμπειρία 

 Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η 
πλήρης δημοσίευση σε 
περιοδικό σε αντίγραφο ή 
πλήρη στοιχεία του περιοδικού 
και αντίγραφο της περίληψης), 
ανακοινώσεων (αντίγραφο 
μόνο της περίληψης από το 
βιβλίο περιλήψεων)  

 Συστατική (ές) επιστολή(ες) 
έως 2 προαιρετικά 

 Δικαιολογητικά σχετικά με τα 
προηγουμένως αναφερόμενα 
κριτήρια μοριοδότησης. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  
15 Ιανουαρίου 2016 Λήξη 

αποδοχής αιτήσεων στη 

Γραμματεία Ιατρικής  

Φεβρουάριος 2016: Έναρξη 

μαθημάτων 

 

Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε  
εντατικές ενότητες στην 
πλειοψηφία τους εκτός 
καθημερινών ώστε να 
διευκολύνεται η παρακολούθηση 
του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. από 
εργαζόμενους και διαμένοντες σε 
άλλες πόλεις 
 
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα 
εξετάζονται μόνον εφόσον έχουν 
υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα. 
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