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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  
«ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ-ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ» 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα 
ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθώλ 
πνπδώλ (ΠΚ) κε ηίηιν «Γενεηική ηος Ανθπώπος-Γενεηική ςμβοςλεςηική» για ηο 
ακαδ. έηορ 2020-2021, ην νπνίν νδεγεί ζηελ απνλνκή Κεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο 
πνπδώλ. 
 
Σν Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Γενεηική ηος Ανθπώπος-Γενεηική 
ςμβοςλεςηική» έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη 
εμεηδίθεπζεο ζην πεδίν ηεο Γελεηηθήο ηνπ Αλζξώπνπ, αιιά θαη ηελ απόθηεζε ηερλνγλσζίαο 
γηα ηε δηάγλσζε γελεηηθώλ λνζεκάησλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε 
επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα ζηειερώζνπλ αθαδεκατθά/ εξεπλεηηθά Ηδξύκαηα, θέληξα ηνπ 
Δζληθνύ πζηήκαηνο Τγείαο, ηδησηηθά βηνταηξηθά θαη δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, εηαηξείεο 
βηνηερλνινγίαο θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπ ΠΚ είλαη 1 έηορ (δύο διδακηικά εξάμηνα).  Σα δίδαθηξα ηνπ 
ΠΚ αλέξρνληαη ζε 3.000 επξώ. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη θαη' αλώηαην όξην ζε 
είθνζη νθηώ (28). 

Πποϋποθέζειρ επιλογήρ 
ην ΠΚ κεηά από αμηνιόγεζε από εηδηθή επηηξνπή ζα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη Σκεκάησλ 
Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. 
πγθεθξηκέλα πηπρηνύρνη ρνιώλ Ηαηξηθήο, Δπηζηεκώλ Εσήο (Life Sciences) Θεηηθώλ 
Δπηζηεκώλ, Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιπηερληθώλ θαζώο θαη πηπρηνύρνη Σκεκάησλ ΣΔΗ 
ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ. 

Σα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος θα ππέπει να καηαθέζοςν οι ςποψήθιοι είναι: 

1. Αίηεζε πκκεηνρήο  (ζην site)  2. Αληίγξαθν Πηπρίνπ/Γηπιώκαηνο 3. Πηζηνπνηεηηθό 
Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Κ.Ο.)  4. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα  (ζην site)   
5. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο/Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ) 7. Δπηπξόζζεηα πξνζόληα (εηδηθά ζεκηλάξηα, κειέηεο, 
κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θ.ιπ.) 8. Γύν ζπζηαηηθέο 
επηζηνιέο  9. Γύν θσηνγξαθίεο ηαπηόηεηαο  10. Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  
11. Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ (ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθήο) 12. Γήισζε ηνπ Λ. 1599/86 
«όηη δελ είκαη εγγεγξακκέλνο/ε ζε άιιν ΠΚ άιινπ Σκήκαηνο»  

Τπνβνιή αηηήζεσλ από   18/05/2020 έωρ 14/9/2020 

Ζ αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν θάζεηο: 14 Ηνπιίνπ θαη 17 
επηεκβξίνπ 2019. 

Γιεύθςνζη παπαλαβήρ δικαιολογηηικών και ςποβολήρ αιηήζεων :  
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
Σκήκα Ηαηξηθήο 
Γξαθείν Θαζεγήηξηαο Α. Σζέδνπ, 3νο όξνθνο 
Βηόπνιηο Σ.Θ. 1400 
ΣΘ 41110 ΙΑΡΗΑ 
 
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ: 
Ιζηοζελίδα:  (www.med.uth.gr/pmsgenetiki/)   
Σηλέθωνα πληποθοπιών: 2410685593, 2413502557  Fax: 2410685542  
Δmail: pms-genetiki@med.uth.gr 
 

Ζ Δπηζηεκνληθά Τπεύζπλε ηνπ ΠΚ 
Α. Σζέδνπ, Θαζεγήηξηα Ηαηξηθήο Γελεηηθήο 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
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