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ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
«ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ»
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
Τν Τκήκα Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιεί ηνπο
ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (ΠΜΣ) «Βηνηερλνινγία – Πνηφηεηα Γηαηξνθήο θαη Πεξηβάιινληνο»
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-2018, πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο.
Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΠΜΣ ζα γίλεη ηνλ Μάξηην 2018 θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα
παξαθνινχζεζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ εθηείλεηαη ζε 3 εμάκελα. Τα
δίδαθηξα ηνπ ΠΜΣ αλέξρνληαη ζε 4.000 επξψ (1.200 € ην Α΄ εμάκελν θαη 1.400 € ηα δχν
επφκελα).
Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σρνιψλ Δπηζηεκψλ Υγείαο, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ,
Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Kηεληαηξηθήο θαη Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο
εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, κε ηελ αληίζηνηρε αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ/ΓΟΑΤΑΠ, θαζψο θαη πηπρηνχρνη ινηπψλ ζπλαθψλ κε ην
αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο AEI θαη ΤΔΙ.
Τν ΠΜΣ απνζθνπεί:







Σηελ καηάπηιζη εξειδικεςμένυν επιζηημόνυν ηθαλψλ λα παξεκβαίλνπλ
δηαρεηξηζηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο κνξηαθέο θαη βηνρεκηθέο κεζφδνπο ζηελ
παξαθνινχζεζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηρλειαζηκφηεηα θαηά
κήθνο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, κε πξννξηζκφ λα θαιχςνπλ αλάγθεο ζε ζηειερηαθφ
δπλακηθφ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ.
Σηελ ανάπηςξη ςτηλού επιπέδος έπεςναρ ησλ θνηηεηψλ κε ηε ρξεκαηνδφηεζε
απηήο απφ πφξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ
ζηνρεπκέλε έξεπλα ππφ ηελ κνξθή ππνηξνθηψλ έξεπλαο.
Σηελ παξαγσγή θαη πξναγσγή νέαρ γνώζηρ ζηην βιοηεσνολογία κε έκθαζε ζηελ
πξνζηαζία ηεο πγείαο, κέζσ θαηάιιειεο δηαηξνθήο, θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ
απνηεινχλ βαζηθέο εξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
Σηελ απόκηηζη επγαζιακήρ εμπειπίαρ κέζα απφ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε ησλ
θνηηεηψλ ζε αλαγλσξηζκέλνπο ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο θαη εηαηξείεο.

Τν ΠΜΣ αμηνπνηεί ηερληθέο ππνδνκέο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο γηα λα πξνζθέξεη έλα
ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη αμηνπνηψληαο, ζηνρεχνληαο:
 Σηελ εγθαζίδξπζε διδακηικήρ ζςνεπγαζίαρ κε άιια Παλεπηζηεκηαθά Ιδξχκαηα θαη
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο θαη Οξγαληζκνχο θνξείο απφ φπνπ πξνέξρεηαη
ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ.
 Σηελ πποβολή ηος επεςνηηικού έπγος ηυν θοιηηηών ζε δηεζλή θαη ειιεληθά
ζπλέδξηα, ζηα νπνία νη θνηηεηέο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο
εξγαζίεο.
Σην πιαίζην ηνπ ΠΜΣ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμεη ε δςναηόηηηα παποσήρ μιαρ ςποηποθίαρ
για ηην κάλςτη μέποςρ ηυν διδάκηπυν απφ ηδησηηθνχο θνξείο / εηαηξείεο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ ησλ θνηηεηψλ.
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Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ
συπίρ ειζαγυγικέρ εξεηάζειρ θαη κε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
Οη ελδηαθεξφκελνη-εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
1. Έληππε αίηεζε (ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ)
2. Βηνγξαθηθφ Σεκείσκα κε ζηνηρεία γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή
εκπεηξία ηνπ ππνςήθηνπ (ζρέδην ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ΠΜΣ)
3. Αληίγξαθν δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ ή βεβαίσζε φηη αλακέλεηαη ε απνθνίηεζή ηνπο, θαζψο
θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ΓΙΚΑΤΣΑ φηαλ απαηηείηαη.
4. Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο καζεκάησλ
5. Απνδεηθηηθφ γλψζεο μέλσλ Γισζζψλ (ε γλψζε κηαο μέλεο γιψζζαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο
αγγιηθήο είλαη πξναπαηηνχκελν). Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη θαη ε επαξθήο γλψζε ηεο
ειιεληθήο γιψζζαο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ νη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο, νη
ππνςήθηνη ζα εμεηάδνληαη γξαπηψο θαη πξνθνξηθψο απφ επηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηε
ΓΣΔΣ ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη έγγξαθεο δηαηχπσζεο ζηελ
αγγιηθή γιψζζα.
6. Γχν (2) Σπζηαηηθέο
πξνζσπηθφηεηεο.

Δπηζηνιέο

απφ

Παλεπηζηεκηαθνχο,

εξεπλεηέο

ή

εμέρνπζεο

Οη ππνςεθηφηεηεο πξέπεη λα ππνβιεζνχλ απφ 15 Ιανοςαπίος 2018 – 20 Φεβποςαπίος
2018 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ, ζε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο).
ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Τν βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ε αίηεζε ζα πξέπεη, αθελφο κελ λα ζπκπιεξσζνχλ
απφ ηνπο ππνςήθηνπο θαη λα απνζηαινχλ ζε έληππε κνξθή καδί κε ηα ππφινηπα
δηθαηνινγεηηθά ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο αθεηέξνπ δε (ππνρξεσηηθά) λα απνζηαινχλ ζε
ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε stroulia@bio.uth.gr ζπκπιεξψλνληαο ηελ
εηδηθή
θφξκα
πνπ
βξίζθεηαη
ζηελ
ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε
http://nutrienvironment.bio.uth.gr.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: http://nutri-environment.bio.uth.gr ή ζην ηειέθσλν 2410565298, θα. Σηξνχιηα Ισάλλα, θαζεκεξηλά 10.00 - 14.00, Τκήκα Βηνρεκείαο θαη
Βηνηερλνινγίαο, Βηφπνιηο, Μεδνχξιν Λάξηζαο, 41500, Λάξηζα, fax: 2410-565290.

Ο Γηεπζπληήο ηνπ ΠΜΣ

Γεκήηξηνο Καξπνχδαο
Αλ. Καζεγεηήο

2

