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Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 
 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών στις 24-09-2014, αποφάσισε 
την προκήρυξη για την εισαγωγή είκοσι (20) Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ) για την 
απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), διετούς φοίτησης, στο 
γνωστικό αντικείμενο: 

  
««ΔΔΙΙΔΔΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ»»  

 
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των 
Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, Πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, 
Παιδαγωγικών Τμημάτων, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.  
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας 
αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο) 
  

από 25/09/2014 μέχρι 17/10/2014  
 

με τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ) στις περιπτώσεις τίτλων της 
αλλοδαπής). 

  
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών. 
  
3. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί 
και της Ελληνικής γλώσσας, με υποβολή και των σχετικών επικυρωμένων αντιγράφων 
πιστοποιητικών σπουδών. 
 
4. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 
  
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για 
τις σπουδές, την ερευνητική ή / και επαγγελματική δραστηριότητα. 
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6. Βεβαίωση της υπηρεσίας / εργοδότη τους, εφ’ όσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση 
επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.   

  
7. Δύο (2) φωτογραφίες. 
 
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης θα πρέπει να είναι επικυρωμένα και 
σημειώνεται ότι, δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους. 
 
Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις 
προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο που πραγματοποιείται η εγγραφή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.   
   
Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής 
Επιλογής Εισακτέων. 
 
Επισημαίνεται ότι, κατά τον νέο κύκλο σπουδών 2014-2016 του ΜΔΕ ««ΔΔιιδδαακκττ ιι κκήή  ττηηςς   
ΒΒιιοολλοογγ ίίααςς»» τα μαθήματα  θα γίνονται απογευματινές ώρες.  
 
Το κόστος του συγκεκριμένου κύκλου σπουδών θα καλυφθεί από δίδακτρα των 
διδασκομένων. Τα δίδακτρα θα ανέρχονται στο ποσό των 3000 ευρώ για τα δύο έτη του 
συγκεκριμένου κύκλου και θα καταβληθούν σε δύο δόσεις.  
 
Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος 
Βιολογίας καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr 
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274310, 
email: danagn@biol.uoa.gr και από τη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας. 
Λόγω αναμόρφωσης των ΠΜΣ του Τμήματος Βιολογίας αναμένεται έκδοση νέου ΦΕΚ 
που αφορά τη λειτουργία τους. 
 

Η Διευθύντρια και Επιστημονική Υπεύθυνη  
του Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ» 

 
 
 
 

Καθηγήτρια Ισιδώρα Σ. Παπασιδέρη 
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