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ηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερλνινγίαο ηνπ 

Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε ηίηιν: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ», θαινύληαη νη 

ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, πηπρηνύρνη ΑΔΙ ρνιώλ ηνπ Γεσπνληθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ρνιώλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, Δπηζηεκώλ Τγείαο, Δπηζηεκώλ 

Πεξηβάιινληνο, Δπηζηεκώλ ησλ Τπνινγηζηώλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο θαζώο θαη πηπρηνύρνη Σκεκάησλ ΣΔΙ ζπλαθνύο 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερλνινγίαο, ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππε αίηεζε (ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ (λνκίκσο επηθπξσκέλν) ή βεβαίσζε όηη ν ππνςήθηνο εμεπιήξσζε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. ηηο πεξηπηώζεηο πηπρηνύρσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο 

αιινδαπήο ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο από ΓΟΑΣΑΠ. ηηο πεξηπηώζεηο 

ησλ ππνςεθίσλ πνπ εθθξεκνύλ ηππηθέο κόλν δηαδηθαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνπηπρηαθώλ ηνπο ζπνπδώλ, ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ηα καζήκαηα ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε πηπρηαθή εξγαζία (όπνπ απαηηείηαη), πνπ 

ππνιείπνληαη.   

3. Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο (λνκίκσο επηθπξσκέλν). 

4. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

5. Φσηνηππία ησλ δύν όςεσλ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

6. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ θαη ζηνηρεία ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα 

(εθ’ όζνλ ππάξρνπλ).  

7. Γύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (κε ην νλνκαηεπώλπκν, ηνλ ηίηιν, ηε ζέζε, ηε δ/λζε θαη ην 

ηειέθσλν ηνπ ζπληάμαληνο). 

8. Απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζώλ λνκίκσο επηθπξσκέλα. Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ 

απνδεδεηγκέλε θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο, ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ «First Certificate 

in English». Η γλώζε θαη δεύηεξεο γιώζζαο, εθ’ όζνλ ππάξρεη, ζπλεθηηκάηαη ζηελ επηινγή 

ηνπ ππνςεθίνπ).  

9. Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 «…όηη δελ είκαη εγγεγξακκέλνο/ε ζε Π.Μ.. άιινπ Σκήκαηνο». 

10. Γήισζε απνδνρήο ππνρξεώζεσο παξνρήο επηθνπξηθνύ έξγνπ. 

11. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ, θαηά ηε γλώκε ησλ ππνςεθίσλ, ζα ζπλέβαιιε ώζηε ε Δπηηξνπή 

Αμηνιόγεζεο λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε άπνςε. 

Σν ελ ιόγσ Π.Μ.. νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) 

ζηε «Βηνινγία πζηεκάησλ», κε ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα έλα πιήξεο αθαδ. έηνο (δύν εμάκελα 

θαη ζεξηλή πεξίνδνο).. 

Καηά ην αθαδ. έηνο 2019-2020 πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ, ύςνπο 1500 επξώ ζε 2 

δόζεηο ησλ 750 επξώ. 

Ο αξηζκόο εηζαθηέσλ ζην ΠΜ νξίδεηαη θαηά αλώηαην όξην ζε είθνζη (20) κεηαπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο εηεζίσο.  

Τπνβνιή αηηήζεσλ έσο ηελ Παρασκευή 14-06-2019 ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζπκπιεξσζεί 

ν κέγηζηνο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ-επηιεγκέλσλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ ή ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

πξνπηπρηαθνί ηειεηόθνηηνη θνηηεηέο κπνξεί λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο αξγόηεξα, 

δύλαηαη λα ππάξμεη κηα δεύηεξε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 20-09-2019. 

 H αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε κία εβδνκάδα κεηά ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Η επηινγή-εγγξαθή ησλ επηηπρόλησλ ζα γίλεη κεηά από έγθξηζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Βηνηερλνινγίαο.  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ζηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ Καζ. Πνιπδεύθε Υαηδόπνπιν (email: 

phat@aua.gr) θαη ζηνλ Γηδάθηνξα θ. Γεξάζηκν Γάξα (email: gdaras@aua.gr)  (Ιεξά Οδόο 75, 

Βνηαληθόο Σ.Κ. 118 55, ηει: 210 5294321, 210 529 4329, 210 529 4324. 

Ιζηνζειίδα ΠΜ Βηνινγία πζηεκάησλ: http://systems.aua.gr. 
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