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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΤΟΥ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

 

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο 

«Αθηνά» διοργανώνει τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Βιοϊατρικής Πληροφορικής» (Biomedical Informatics). 

Σκοπός: Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα 

η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στα πεδία της Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοπληροφορικής.  

Διάρκεια σπουδών: Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (MSc) είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο 

χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS). 

Κατηγορίες υποψηφίων: Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας 

και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 

πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντας, και άλλων συναφών Τμημάτων ΑΕΙ, 

ΑΤΕΙ ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών Τμημάτων αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Διεπιστημονικό 

Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). 

Κόστος: Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.000 ευρώ, τα οποία 

καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή (700 ευρώ) και οι επόμενες κατά την έναρξη 

του δευτέρου (700 ευρώ) και τρίτου εξαμήνου (650 ευρώ), αντίστοιχα. Έως το 30% των φοιτητών με 

χαμηλό εισόδημα απαλλάσσονται από τα δίδακτρα. 

Τρόπος διδασκαλίας: Τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες με ευέλικτο ωράριο ώστε να 

διευκολύνεται η παρακολούθηση από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες περιοχές. Ποσοστό των 

μαθημάτων και άλλων δραστηριοτήτων διεξάγονται και διαδικτυακά.  

Έναρξη μαθημάτων: Οκτώβριος 2022 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονικά, στην διεύθυνση bmi@med.duth.gr. Η επιτυχής παραλαβή της αίτησης 

ακολουθείται από απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα στις επόμενες 2 εργάσιμες μέρες με αριθμό 

πρωτοκόλλου παραλαβής.  
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Απαραίτητα δικαιολογητικά 

1. Αίτηση που ακολουθεί το απαιτούμενο πρότυπο  

2. Αντίγραφο ταυτότητας (και των δύο όψεων) 

3. Πρόσφατη φωτογραφία 

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με αναφορά σε σπουδές και επιστημονική, ερευνητική και 

επαγγελματική εμπειρία 

5. Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ημεδαπής ή ομοταγών Τμημάτων αλλοδαπής (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)  

6. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου 1ου κύκλου σπουδών  

7. Αντίγραφα άλλων τίτλων σπουδών και αναλυτική βαθμολογία όπου είναι σχετική (προαιρετικά) 

8. Ανάτυπο πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών (αν υπάρχουν) 

9. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 

10. Πιστοποιητικά γνώσης άλλης γλώσσας εκτός Αγγλικής (προαιρετικά) 

11. Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (αν υπάρχουν) 

12. Πιστοποιητικό επάρκειας στην Ελληνική γλώσσα για τους αλλοδαπούς υποψηφίους (Ν. 2083/92, 

Άρθρο 12, Παρ. 2α) 

13. Δικαιολογητικά άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή επαγγελματικής προϋπηρεσίας 

(προαιρετικά) 

14. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή Ερευνητές ή εργοδότες.  

Η επιλογή των υποψηφίων μπορεί να περιλαμβάνει και προφορική συνέντευξη. Κατά την κρίση της 

Επιτροπής Αξιολόγησης, οι υποψήφιοι/ες μπορεί να εξεταστούν για την επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

σε επιστημονικό κείμενο.   

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 

Διευθύντρια ΔΠΜΣ: Καθ. Ε. Καλδούδη, kaldoudi@med.duth.gr, τηλ. +30 25510 30329 

Γραμματεία ΔΠΜΣ: bmi@med.duth.gr  

Κεντρική Γραμματεία ΠΜΣ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ: κα. Αικ. Χαμπούρη, achampou@admin.duth.gr   

Ιστοσελίδα: https://bmi.med.duth.gr  

ΦΕΚ Ίδρυσης ΔΠΜΣ: Β2575/16.06.2021 

ΦΕΚ Κανονισμού ΔΠΜΣ: Β2574/16.06.2021 
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