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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών καταρτίζει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών με αντικείμενο την εκπαίδευση και την εξάσκηση στη διεξαγωγή 
έρευνας στην Αναπαραγωγική και Αναγεννητική Ιατρική, διάρκειας 3 ακαδημαϊκών 
εξαμήνων), από το ακαδημαϊκό έτος 2018– 2019 (ΦΕΚ υπό δημοσίευση). 

Το Π.Μ.Σ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ., MSc ) στην 
«Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική» (MSc in Reproductive-Regenerative Medicine).  

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν  τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων οι: 

• Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής  Σχολής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών 
Υγείας (Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, 
κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, 
Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας και άλλων συναφών) των ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. 

• Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και άλλων συναφών επιστημών  
της ημεδαπής  ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.  

Ο αριθμός εισακτέων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
θα είναι έως 30. 

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1100 
ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3300 ευρώ) (και θα εξοφλείται σε δύο δόσεις των 1650 
Ευρώ στην αρχή του Α΄ και του Β΄ εξάμηνου). Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν 
υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από 13 Αυγούστου 2018 
έως και 5 Σεπτεμβρίου 2018 ηλεκτρονικά στο  e mail  anaparagogi.pms@gmail.com.  

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση η οποία τυπώνεται από το Internet  από την ιστοσελίδα http://school.med.uoa.gr 

mailto:anaparagogi.pms@gmail.com
http://school.med.uoa.gr/


2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.  
3. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό 

αντιστοιχίας ή και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 
4485/17. 

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 
5. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας 
6. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις 

που θα πιστοποιούν την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτό 
7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν  
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
10. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν 
11. Πρόσφατη φωτογραφία 
12. Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Lower τουλάχιστον 

 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από την Συντονιστική Επιτροπή, μετά από συνέντευξη, 
με βάση τα κριτήρια του Πίνακα 1. 

 

Κριτήριο Συντελεστής Άριστα 

ενικός Βαθμός πτυχίου Ιατρικής 10Χ 100 

ενικός Βαθμός πτυχίου άλλης σχολής 3Χ 30 

ροηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το 
ντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμολογούνται 1-10 κάθε ένα ] 

5Χ 50 

ρευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο 
ου ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 

10Χ 100 

ροηγούμενη πρακτική εμπειρία ή προηγούμενη εθελοντική 
ράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο 
ου ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 

3Χ 30 

Δήλωση πρόθεσης των υποψηφίων να προχωρήσουν σε 
κπόνηση διδακτορικής διατριβής [ ναι=10] 

5Χ 50 

ροσκόμιση δύο συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων 
εργασιών, δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ) [ βαθμ 1-10] 

3Χ 30 

υνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής που θα εκτιμήσει 
εταξύ άλλων το ενδιαφέρον του υποψήφιου για το αντικείμενο 
αι την πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με 
ο ΠΜΣ [ βαθμ 1-10] 

10Χ 100 



Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαρκή 
νώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον lower degree 
 αντίστοιχου) [ βαθμ 1-10] 

10Χ 100 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
λ/κου Υπολογιστή [ βαθμ 1-10] 

10Χ 100 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την 
λληνική γλώσσα (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α) 

10Χ 100 

 

Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών  

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής 

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης 

 


