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Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των
Ασθενειών του Ανθρώπου» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014
ΦΕΚ Ιδρύσεως: 1317/16.09.2003 τ.Β’
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία,
Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου». Οι μεταπτυχιακές
σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά
από κύκλο σπουδών 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει
τον Σεπτέμβριο 2013.
Το ΠΜΣ «Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των
Ασθενειών του Ανθρώπου» βρίσκεται στον δέκατο χρόνο λειτουργίας και παρέχει
υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην Ιατρική Έρευνα (Βασική και Κλινική) σε
απόφοιτους Σχολών Επιστημών Υγείας και Βιολογικών Επιστημών. Σκοπός του
Προγράμματος είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη βασική ερευνητική
γνώση και την κλινική πράξη των μελλοντικών κλινικών και βασικών ερευνητών
(translational medical research).
Το Πρόγραμμα προσφέρεται εξ’ολοκλήρου στην Αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προερχόμενοι από τις
σχολές Επιστημών Υγείας και Βιολογικών Επιστημών (Φαρμακολογία, Βιολογία,
Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία και Χημεία). Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν
και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
πριν την έναρξη των μαθημάτων (Σεπτέμβριος 2013).
Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
•
•
•
•
•
•

Βαθμός Πτυχίου και Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Αξιολόγηση συστατικών επιστολών
Έκθεση ενδιαφερόντων του υποψηφίου
Προσωπική συνέντευξη
Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που σχετίζεται με
το αντικείμενο του Προγράμματος
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Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης την περίοδο 13-16 Μαΐου 2013, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των
υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Αίτηση υποψηφιότητας
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου-επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας
Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται
από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η διαδικασία
αναγνώρισης δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις ημερομηνίες αξιολόγησης,
υπάρχει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, με την
προϋπόθεση ότι η βεβαίωση ισοτιμίας θα κατατεθεί στη Γραμματεία πριν την
έναρξη των μαθημάτων (Σεπτέμβριος 2013)
Έκθεση σχετική με τους λόγους που οδηγούν στην παρακολούθηση
μεταπτυχιακών σπουδών
Συστατικές επιστολές
Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει στοιχεία για τις
σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές
επιστημονικές εργασίες
Τεκμηρίωση επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
Κάθε άλλο στοιχείο που θα συνέβαλλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να
σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη
Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου τμήματος

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έντυπα από την ιστοσελίδα του
Προγράμματος http://molmedgp.med.uoc.gr και να απευθυνθούν για οποιαδήποτε
πληροφορία στην υπεύθυνη της Γραμματείας του ΠΜΣ Μαίρη Αδαμάκη (Tηλ. 2810
394783, adamaki@med.uoc.gr).
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η
Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013.
Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία,
Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου»,
Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Κρήτης,
Πανεπιστημιούπολη Βουτών,
Τ.Θ. 2208
71003 Ηράκλειο Κρήτης
είτε στη Γραμματεία του Προγράμματος (Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης,
Πτέρυγα 7, Γραφ. 7Α-108) από 8-22 Απριλίου, 10:00-11:00π.μ.
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Call for applications for the Graduate Program "The Molecular Basis of Human
Diseases” of the University of Crete Medical School
Academic Year 2013-2014
Application deadline: April 22nd, 2013
The University of Crete Medical School (www.med.uoc.gr) announces a call for
applications for the MSc Program “The Molecular Basis of Human Disease” for the
academic year 2013-2014.
The Graduate Program "The Molecular Basis of Human Diseases"
(http://molmedgp.med.uoc.gr) is in its tenth year of operation and provides high
quality graduate education in Biomedical Research (Basic and Clinical). The Program
aims to bridge the gap between basic research knowledge and clinical practice of
future physicians and basic scientists (translational medical research). Members of
program are faculty of the Departments of Basic Sciences, Internal Medicine and
Laboratory Medicine of the University of Crete Medical School as well as faculty of
other Greek and foreign Institutions. The Program includes one full semester of
obligatory graduate courses, one semester of two laboratory rotations and two
semesters of research work in a lab of the student’s preference. All students are
anticipated to fulfill all requirements for the MSc degree by the end of the 2nd year of
studies.
Eligible candidates are graduates holding BSc degrees from Health and Biological
Sciences Departments of Greek or foreign Universities. All courses in the Graduate
Program are offered in English.
The evaluation of the candidates will be based on the following criteria:
• Degree grade and Transcript of Records
• Excellent knowledge of the English language
• Recommendation letters
• Essay of applicant’s interests
• Personal interview
• Any additional information that will help the selection committee to evaluate the
applicant
The interviews will take place at the Medical School of the University of Crete, in the
period between May 13-16, 2013. Applicants from outside Greece will be interviewed
by teleconference.

The applicants must submit the following documents:
• Application form
• Certified copies of degrees and transcripts
• Certificate of degree equivalence by DOATAP (National Academic Recognition
Center). If the recognition is not completed by the interview date, there is the
possibility to participate in the evaluation process, provided that the certificate of
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equivalence will be submitted to the Secretariat prior to the beginning of the first
semester (September 2013). For applicants that will be accepted in the Program and
are not citizens of Greece, the Program will provide guidance and assistance for
obtaining the Certificate of degree equivalence.
• An essay explaining the reasons that lead to graduate studies
• Two or three recommendation letters
• Full CV
• English Language Certification
• Any additional information that would contribute to the evaluation
Applicants can download the application forms from the website of the Program
(http://molmedgp.med.uoc.gr) and may contact the Program Secretariat, Mrs. Mary
Adamaki (Tel. 2810 394783, adamaki@med.uoc.gr) for any further clarifications.
The deadline for the submission of applications is Monday, April 22 nd 2013.
Submissions can be done either by post (Graduate Program "The Molecular Basis of
Human Diseases", University of Crete Medical School, Voutes Campus, P.O. Box
2208, 71003 Heraklion-Crete, Greece) or by e-mail (adamaki@med.uoc.gr).

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Καθηγητής Δ. Καρδάσης

Καθηγητής Α. Μαργιωρής

