
ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗΝ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗ 

Συνδιοργανώνουν  και  συμμετέχουν:  Ε.  Κ.  Παν/μιο  Αθηνών (Ιατρική  Σχολή,  Τμήμα  Φυσικής), 
Παν/μιο  Ιωαννίνων (Τμήμα  Ιατρικής),  Αριστοτέλειο  Παν/μιο  Θεσσαλονίκης (Τμήμα  Ιατρικής), 
Δημοκρίτειο  Παν/μιο  Θράκης (Τμήμα  Ιατρικής)  και  Παν/μιο  Κρήτης (Τμήμα  Ιατρικής),  Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και το Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «Δημόκριτος».

ΑΙΤΗΣΗ
υποβολής υποψηφιότητας για εισαγωγή στο ΔΔΠΜ ΣΙΦ-Α

(για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική).

1. Πανεπιστήμιο Επιλογής: Αναφέρετε κατά σειρά προτεραιότητας έως δύο από τα ανωτέρω 
συνεργαζόμενα  ΑΕΙ  στα  οποία  επιθυμείτε  να  εκπονήσετε  τη  διπλωματική  εργασία  ως 
μεταπτυχιακός φοιτητής. Η φοίτηση κατά το α’ και β’ εξάμηνο πραγματοποιείται στην Αθήνα 
ενώ κατά το γ’ εξάμηνο, πραγματοποιείται στην έδρα του Πανεπιστημίου επιλογής σας.

α. Επιλογή 

β. Επιλογή

2. Προσωπικά Στοιχεία (συμπληρώνονται με κεφαλαία)

Επώνυμο

Όνομα

Όνομα πατέρα

Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας

Οδός και αριθμός 

Τ.Κ. και Πόλη   
                                     

Τηλέφωνα επικοινωνίας

e-mail



Προπτυχιακές Σπουδές
Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ Εισαγωγή

Μήνας / Έτος
Αποφοίτηση
Μήνας / Έτος

ΒΑΘΜΟΣ 
ΠΤΥΧΙΟΥ

α.

…… / ……

…… / ……

…… / ……

…… / ……

β.

3. Διπλωματική Εργασία

Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

4. Μεταπτυχιακές Σπουδές (αν υπάρχουν)

Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. ΤΙΤΛΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

α.

β.

5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΤΡΙΟΤΗΤΑ 
(μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



6. ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α. Διάρκεια

……………………………………………………………………………………………………………… 

β. Προοπτικές

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΙΤΛΟΣ/ΕΠΙΠΕΔΟ (π.χ.Lower,  Proficiency, 
Certificat,)

α. ………………………. …………………………………..
β. ………………………. …………………………………..
γ. ………………………. …………………………………..

Σημείωση  :  Αν  η  επαρκής  γνώση  της  ξένης  γλώσσας  (κατά  προτίμηση  της  Αγγλικής)  δεν  αποδεικνύεται  με  τίτλο,  ο  
υποψήφιος θα εξετασθεί κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής σε επιστημονικό κείμενο.

9. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………

10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. Έχετε υποβάλλει αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα Τμήματα ΑΕΙ;  
     Αν ναι, παρακαλούμε να τα καταγράψετε.

α. ……………………………………………………………………………………………………………
β. ……………………………………………………………………………………………………………
γ. …………………………………………………………………………………………………………..

Β. Ποιος θα χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας;   
(π.χ.  υποτροφία,  ερευνητικό  πρόγραμμα,  εργοδότης,  οικογένεια.  Επισημαίνεται  ότι 
ενδεχομένως το πρόγραμμα να ενισχύσει οικονομικά ορισμένους φοιτητές) 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………



Γ. Αναφέρατε τα επαγγελματικά σχέδια και τους στόχους σας.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Δ. Συμπληρώστε ότι άλλο θεωρείται χρήσιμο για να υποστηρίξετε την υποψηφιότητά σας για 
την εισαγωγή σας στο ΔΔΠΜΣΙΦ-Α.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Ημερομηνία Υπογραφή

………………………………. ………………………………..

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών με βαθμό πτυχίου
2. Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
3. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
4. Βιογραφικό σημείωμα
5. Αποδεικτικά γνώσεων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)
6. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 εάν ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ ή όχι
7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 



8. Μια (1) φωτογραφία
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