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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπευτική"
Πποκήπςξη 10ος κύκλος ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών
ποςδών «Κλινική Φαπμακολογία-Θεπαπεςηική»
Τν ηκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο θαηά ην Αθαδεκατθό
έηνο 2019-2020 δηνξγαλώλεη ηνλ δέθαην θύθιν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ, δηάξθεηαο 18 κελώλ, ζην γλσζηηθό αληηθείκελν
«Κλινική Φαπμακολογία-Θεπαπεςηική».
ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ
Τν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε επηζηήκνλεο βηνταηξηθώλ εηδηθνηήησλ, όπσο
πηπρηνύρνπο ησλ Τκεκάησλ Ιαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Βηνινγίαο,
Γεσπνλίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Φεκείαο Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη
αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ
ζηελ Κλινική Φαρμακολογία και ηην ζύγτρονη θαρμακολογική
Θεραπεσηική.
ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΩΝ
Σηνπο επηηπρόληεο απνλέκεηαη ν ηίηινο «Μεηαπηστιακό Δίπλωμα Ειδίκεσζης
ζηην Κλινική Φαρμακολογία-Θεραπεσηική».
Όζνη επηζπκνύλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο θαινύληαη λα
ππνβάιινπλ από 1ηρ Ιοςλίος 2019 έυρ και 30ηρ επηεμβπίος 2019 θάθειν
ππνςεθηόηεηαο κε ηα αθόινπζα δηθαηνινγεηηθά:
1. Αίηεζε ζπκκεηνρήο.
2. Αληίγξαθν πηπρίνπ θαη άιισλ ηίηισλ ζπνπδώλ (αλαγλώξηζε από
ΓΟΑΤΑΠ/ΓΙΚΑΤΣΑ γηα ηίηινπο αιινδαπήο ή αξηζκό πξσηνθόιινπ
αίηεζεο αλαγλώξηζεο).
3. Αλαιπηηθή βαζκνινγία πηπρίνπ.

4. Δπίδνζε ζε δηπισκαηηθή εξγαζία (όπνπ απηή πξνβιέπεηαη από ην
πξνπηπρηαθό πξόγξακκα ζπνπδώλ).
5. Φσηνηππία ηαπηόηεηνο
6. Μία (1) πξόζθαηε θσηνγξαθία.
7. Δπίζεκν απνδεηθηηθό αγγιηθήο γιώζζαο (ππνρξεσηηθά). Απνδεηθηηθό
άιιεο γιώζζαο (πξναηξεηηθά).
8. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη ζπνπδέο,
ε επηζηεκνληθή, ε εξεπλεηηθή θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία.
9. Αληίγξαθα επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ (εάλ ππάξρνπλ).
10. Αλάιπζε εξεπλεηηθώλ/επηζηεκνληθώλ ελδηαθεξόλησλ ηνπ ππνςεθίνπ
θαη ζπζρέηηζε ηνπο κε ην Π.Μ.Σ. (ηοςλάσιζηον 800 λέξειρ).
11. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο.
Οι ςποτήθιοι ππέπει να έσοςν αποδεδειγμένα γνώζη ηηρ αγγλικήρ
γλώζζαρ.
Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά από Πποζυπική
ςνένηεςξη όζσλ, από ηνπο ππνςεθίνπο, πιεξνύλ ηα απαηηνύκελα πξνζόληα,
από ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο Υπνςεθίσλ ηνπ Π.Μ.Σ. ηελ Παπαζκεςή 11
Οκηυβπίος 2019. Η επηινγή ζα γίλεη έηζη ώζηε νη ζπνπδαζηέο ηνπ θύθινπ λα
θαιύπηνπλ επξύ θάζκα ησλ δηαθόξσλ βηνηαηξηθώλ επηζηεκώλ. Ωο θαηώηαηνο
αξηζκόο ηθαλόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.Σ νξίδνληαη νη είκοζι (20)
ζποςδαζηέρ, ελώ ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ εηζαθηέσλ δελ ζα μεπεξλάεη ηνπο
ηπιάνηα (30). Η εγγξαθή θαη ε έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ΠΜΣ ζα γίλεη ηελ
Πέμπηη 31 Οκηυβπίος 2019.
Η παπακολούθηζη ηος Π.Μ. είναι ςποσπευηική και απαιηεί ηην καηαβολή
διδάκηπυν πος ανέπσονηαι ζε 1.000€ ανά εξάμηνο και γίνεηαι με ηην
έναπξη κάθε εξαμήνος.
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