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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Τμήματα Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας, και Μηχανικών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών,
ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν το
∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πληροφορική
Επιστημών Ζωής», το οποίο έχει ιδρυθεί από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υπουργική Απόφαση 80270/Β7/24.10.03
(ΦΕΚ 1630 τ. Β’ 6.11.03), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
Υπουργικής απόφασης 101336/Β7/02.10.2008 (ΦΕΚ 2118/14.10.08 τ.Β’) και
ισχύει.
Το ∆ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:
1. Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην «Πληροφορική
Επιστημών Ζωής».
2. ∆ιδακτορικού ∆ιπλώματος (∆∆).
1. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Στο ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Ζωής και Πληροφορικής και συναφών
Τμημάτων των ημεδαπών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5
παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ∆ΟΑΤΑΠ.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων
της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση
περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του
Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να
προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή ∆ιπλώματός τους μέχρι τη λήξη των
εγγραφών.
2. Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους είκοσι (20).
3. ∆ικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών
Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 Αίτηση έντυπη (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Πατρών).
 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (επικυρωμένα).
 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Επικυρωμένο, με αναγνώριση από τον
∆ΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής
(επικυρωμένα).
 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 Αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων).
γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.





Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους
συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του
συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει).
Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής
σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κλπ (εφ΄ όσον
υπάρχουν).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το
αργότερο μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2013, από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο
κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών).
4. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή
Αξιολόγησης των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και
προϋποθέσεων:
Α) Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η
συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του
Προγράμματος).
Β) Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Γ) Επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία.
∆) Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
Ε) Συστατικές επιστολές
Στ) Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της
Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Η
συνέντευξη
προβλέπεται
να
πραγματοποιηθεί στις 17.09.13 και 18.09.13.
Ζ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους
αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο
σπουδών ή με ειδική εξέταση.
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