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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 60
Θεσσαλονίκη, 21-5-2020

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Πληροφορική» των Τμημάτων
«Ιατρικής», «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών» και «Πληροφορικής» του Α.Π.Θ.
ανακοινώνει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών,
Ιατρικών Τμημάτων και γενικότερα Τμημάτων Πανεπιστημίων με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης
του Δ.Π.Μ.Σ. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του
Δ.Π.Μ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 25 Μαΐου έως 19 Ιουνίου 2020
και ώρα 12:00 μμ στέλνοντας μήνυμα στο promesip@med.auth.gr όπου ως θέμα του μηνύματος θα
αναγράφεται “Αίτηση υποψηφιότητας στο ΔΠΜΣ Ιατρική Πληροφορική του κ./κας «Ονοματεπώνυμο
υποψηφίου»” και στο κείμενο του μηνύματος θα αναγράφονται τα κάτωθι στοιχεία:
Ε-mail επικοινωνίας, Επίθετο, Όνομα, Όνομα πατρός, κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας.
Για την ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποστέλλεται μήνυμα με
οδηγίες στο email και στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής
τους αίτησης.
Η ηλεκτρονική υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από
τους υποψηφίους μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 μμ.
Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών υποχρεούνται να καταθέσουν κατά την
εγγραφή τους την πρωτότυπη αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και έντυπα όλα τα δικαιολογητικά
που υπέβαλαν ηλεκτρονικά.
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (θα αποσταλεί μαζί με τις οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών)
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικού ΑΕΙ και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το
Σελίδα/Page - 1/3

ΑΔΑ: ΨΦ5Ψ46Ψ8ΧΒ-ΟΥΖ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»
Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΜ. ΑΛΕΤΡΑΣ

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SCHOOL OF MEDICINE
INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE STUDY
PROGRAM “MEDICAL INFORMATICS”
DIRECTOR: PROFESSOR ANTHONY H. ALETRAS

Τ.Θ.323 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Box 323 GR54124 Thessaloniki, Greece
Tel.:+30-2310-999272, Fax:+30-2310-999263, url: http:/promesip.med.auth.gr, e-mail: promesip@med.auth.gr

3.

4.
5.

6.

ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής (μόλις
αυτά είναι διαθέσιμα).
Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων και της
πτυχιακής εργασίας (εφόσον υφίσταται). Στο πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να αναγράφεται και
o ακριβής βαθμός του πτυχίου.
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου (Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή
Β2/B2).
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που
αναγνωρίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ.
347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν
επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά:
1. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. Ανάτυπα δημοσιεύσεων ή
ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά – συνέδρια ή απόδειξη συμμετοχής σε Στρογγυλή
Τράπεζα. Ο υποψήφιος είναι απαραίτητο να προσκομίσει μία φωτοτυπία της εργασίας ή της
ανακοίνωσης ως εξής: το εξώφυλλο του περιοδικού ή των πρακτικών του συνεδρίου, τα
περιεχόμενα και τις σχετικές σελίδες. Για να προσμετρήσουν στη βαθμολογία πρέπει να κατατεθούν
εμπρόθεσμα τα παραπάνω αποδεικτικά.
2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών
3. Συστατικές επιστολές
4. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε συνέντευξη από 24 έως 30 Ιουνίου 2020 στο Τμήμα Ιατρικής του
Α.Π.Θ. Κατ’ εξαίρεση μόνο και κατόπιν προηγούμενης συνεννοήσεως μπορούν υποψήφιοι να
συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. ευπαθείς ομάδες).
Διευκρίνιση: Στη συνέντευξη θα κληθούν να συμμετάσχουν οι υποψήφιοι που 1) έχουν υποβάλλει
εμπρόθεσμα αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά και 2) έχουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα με
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μόρια σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ
(http://promesip.med.auth.gr). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν
από τη συνεκτίμηση των κατωτέρω κριτηρίων:
i. Η γνώση της Αγγλικής.
ii. Ο βαθμός πτυχίου.
iii. Η βαθμολογία 5 προπτυχιακών μαθημάτων συγγενών προς το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
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iv. Ο βαθμός που προκύπτει από συνέντευξη του υποψηφίου.
v. Η τυχόν ερευνητική δραστηριότητα.
Πληροφορίες: τηλ. 2310-995757
και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr
e-mail: promesip@med.auth.gr
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

Αντώνιος Ομ. Αλετράς, Καθηγητής

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής

Αστέριος Καραγιάννης
Καθηγητής Παθολογίας
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