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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  
«Κλινικής φαρμακολογίας -Θεραπευτικής» 

 
 

Το τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022 προκηρύσσει τον 12ο  κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), με 

τίτλο «Κλινική Φαρμακολογία -Θεραπευτική» . 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» έχει 

ως αντικείμενο την κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού στον κλάδο της 

Κλινικής Φαρμακολογίας. Οι ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα του φαρμάκου 

καθιστούν σήμερα αναγκαία την επιμόρφωση των επιστημόνων υγείας, σε ένα ευρύ φάσμα 

γνώσεων που εκτός της κλασσικής Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής  περιλαμβάνει τομείς όπως, 

η μοριακή βιολογία, η ανοσολογία, η εξατομικευμένη ιατρική, η φαρμακογονιδιωματική και τα 

άλλα omics, οι σύγχρονες προσεγγίσεις στην κλινική έρευνα και την ανάπτυξη φαρμάκων καθώς 

και στην βιοπληροφορική. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την διεκδίκηση θέσεων εργασίας σε ένα ευρύ εργασιακό χώρο που 

περιλαμβάνει την ακαδημαϊκή και την νοσοκομειακή ιατρική, την φαρμακοβιομηχανία, την κλινική 

έρευνα στο χώρο του φαρμάκου καθώς και διοικητικές και ρυθμιστικές υπηρεσίες στο χώρο της 

υγείας. 

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, 

Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας-Γενετικής, Βιοχημείας-

Βιοτεχνολογίας, Χημείας, Νοσηλευτικής και συναφών τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ της 

ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.   

Διάρκεια προγράμματος και διεξαγωγή μαθημάτων 

Η  χρονική διάρκεια των σπουδών Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα δύο πρώτα εξάμηνα απαιτείται 

mailto:Clinical_Pharmacology@hotmail.com


 

υποχρεωτική παρακολούθηση των μαθημάτων και το τρίτο περιλαμβάνει την εκπόνηση και 

συγγραφή Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα των 2 πρώτων εξαμήνων 

γίνονται  σε 6 τριήμερα ανά εξάμηνο (Παρασκευή-Κυριακή). Υπάρχει η πιθανότητα το σύνολο ή 

μέρος των μαθημάτων να διεξαχθεί με σύγχρονη διδασκαλία εξ’ αποστάσεως, σε περίπτωση 

περιοριστικών μέτρων λόγω της επιδημίας του κορωνοϊου ή για άλλο έκτακτο λόγο. 

Δίδακτρα-απαλλαγή διδάκτρων 

Τα δίδακτρα για τα τρία εξάμηνα είναι 3.000 ευρώ και καταβάλλονται τμηματικά σε τρεις 

ισόποσες δόσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών. Η πρώτη δόση (1000 €) καταβάλλεται με την 

εγγραφή και οι υπόλοιπες δύο δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου. 

Βάσει της νομοθεσίας, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των 

οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 

ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το 

δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 

εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης 

παρέχεται σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες δεν 

ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 

εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, 

επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρθρο 

35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

Υποβολή αιτήσεων και Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας είναι από 1 Ιουλίου 2021 έως και 15 Σεπτεμβρίου 

2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εμπρόθεσμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση Clinical_Pharmacology@hotmail.com και με τίτλο/θέμα: 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Π.Μ.Σ. «Κλινική Φαρμακολογία -θεραπευτική»  τα ακόλουθα δικαιολογητικά,: 

1. Αίτηση συμμετοχής.  

2. Αντίγραφο Πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών καθώς και άλλων Τίτλων Σπουδών 

(αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για τίτλους αλλοδαπής είναι απαραίτητη για την απονομή 

του Μεταπτυχιακού Διπλώματος).  

3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου. 

4. Θέμα και επίδοση σε διπλωματική εργασία (εφόσον έχει εκπονηθεί).  

5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.  

7. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Αποδεικτικά γνώσης άλλων 

γλωσσών (προαιρετικά). 



 

8. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές καθώς και η 

επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία.  

9. Συνοδευτική επιστολή (Cover letter) συνοπτικής παρουσίασης των προσόντων σας, των 

προσδοκιών σας από το Π.Μ.Σ., καθώς και οποιοδήποτε άλλων στοιχείων κρίνετε απαραίτητα 

για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της υποψηφιότητας σας. 

10. Αντίγραφα σχετικών δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν). 

11.  Συστατικές επιστολές (προαιρετικά)  

Όλα τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει υποχρεωτικά να παραδοθούν στην γραμματεία 

του ΠΜΣ «Κλινική φαρμακολογία θεραπευτική» ή να σταλούν ταχυδρομικώς (με courier) 

στη διεύθυνση:  

ΠΜΣ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ» 

Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Δραγάνα, 

Αλεξανδρούπολη, ΤΚ  68100 

(Υπ΄ όψιν  κ. Μανωλόπουλου Ευάγγελου). 

 

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μετά από Προσωπική 

Συνέντευξη των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, από την Επιτροπή 

Επιλογής Υποψηφίων του Π.Μ.Σ. Η επιλογή θα γίνει έτσι ώστε οι σπουδαστές του κύκλου να 

καλύπτουν ευρύ φάσμα των διαφόρων βιοιατρικών επιστημών. Ο συνολικός αριθμός των 

εισακτέων δεν θα ξεπερνάει τους τριάντα (30).  

 

Διευκρινήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ, στο τηλέφωνο 25510-30541 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: 

Clinical_Pharmacology@hotmail.com ή από τον Διευθυντή του ΠΜΣ καθηγητή κ. Ευάγγελο  

Μανωλόπουλο (6977711119, emanolop@med.duth.gr). Επίσης μπορείτε  να επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση   

http://clinicalpharmacology.med.duth.gr   

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ.  

 

 

Ευάγγελος Γ. Μανωλόπουλος 

Καθηγητής Φαρμακολογίας, Φαρμακογονιδιωματικής  

και Ιατρικής Ακριβείας Δ.Π.Θ. 
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