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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ
Τν Τκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα
ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ) κε ηίηιν «Γενεηική ηος Ανθπώπος» για
ηο ακαδημαϊκό έηορ 2018-19, ην νπνίν νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ).
Τν ΠΜΣ «Γενεηική ηος Ανθπώπος» 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 Σπζηήκαηνο Υγείαο, ηδησηηθά βηνταηξηθά θαη δηαγλσζηηθά
εξγαζηήξηα, εηαηξείεο βηνηερλνινγίαο θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο.
Ζ δηάξθεηα ζπνπδώλ ηνπ ΠΜΣ είλαη 1 έηορ (δύο διδακηικά εξάμηνα). Τπάπσει δςναηόηηηα διαδικηςακήρ
παπακολούθηζηρ.
Τα δίδαθηξα ηνπ ΠΜΣ αλέξρνληαη ζε 3000 επξώ. Ο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ νξίδεηαη θαη' αλώηαην όξην ζε είθνζη
νθηώ (28).
Σην ΠΜΣ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ηεο εκεδαπήο ή αλεγλσξηζκέλσλ Παλ/κίσλ ηεο αιινδαπήο, απόθνηηνη Σρνιώλ
Ηαηξηθήο, Δπηζηεκώλ Εσήο (Life Sciences) Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πνιπηερληθώλ θαζώο θαη πηπρηνύρνη Τκεκάησλ
ΤΔΗ ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.
Τα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ νη ππνςήθηνη είλαη:
1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο (ππόδεηγκα ζην site ηνπ ΠΜΣ) 2. Αληίγξαθν Πηπρίνπ/Γηπιώκαηνο 3. Πηζηνπνηεηηθό
Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο (κε αθξηβή Μ.Ο.) 4. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα (ππόδεηγκα ζην site) 5.
Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεύζεηο/Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ) 6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ)
7. Δπηπξόζζεηα πξνζόληα (εηδηθά ζεκηλάξηα, κειέηεο, πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο εθπ/ζεο θ.ιπ)
8. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 9. Γύν θσηνγξαθίεο ηαπηόηεηαο 10. Αληίγξαθν ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο
11. Απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ (ηνπιάρηζηνλ Αγγιηθήο)
Τποβολή αιηήζεων από 27/06/2018 έωρ 28/09/2018
Γηεπζύλζεηο παξαιαβήο δηθαηνινγεηηθώλ θαη ππνβνιήο αηηήζεσλ ζε:
νο
1. Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Τκήκα Ηαηξηθήο, Γξαθείν Καζ. Α.Τζέδνπ 3 όξνθνο – Βηόπνιηο-Μεδνύξιν Τ.Κ.41500 Λάξηζα ή ζε
2. Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Λάξηζαο, Δξγαζη. Κπηηαξνγελεηηθήο θαη Μνξηαθήο Γελεηηθήο Γ/ληξηα Α.Τζέδνπ ,
επίπεδν 0 – Μεδνύξιν Τ.Κ. 41110 - Λάξηζα
Τειέθσλα πιεξνθνξηώλ: 2410685593, 2413502557 θαη 2413502550 fax: 2410685542
e-mail: pms-genetiki@med.uth.gr, ηζηνρώξνο: http://www.med.uth.gr/pmsgenetiki/ & www.med.uth.gr
Ζ Δπηζηεκνληθή Υπεύζπλε ηνπ Π.Μ.Σ.
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Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο Γελεηηθήο

