
 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η 
 
 To  Τμήμα  Βιολογίαρ  πποκηπύζζει ηην ειζαγυγή είκοζι (20) Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών (Μ.Φ) ζηο 
εγκεκπιμένο από ηο Δ.Π.Α.Δ.Κ. Νέο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών, (Ν. Π.Μ.Σ.) πος σοπηγεί 
Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (ΜΓΔ), ζηο γνυζηικό ανηικείμενο: 
 

«ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΑΔΙ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ» 

Η ζσεηική Υ.Α. ζηην Δθημεπίδα ηηρ Κςβεπνήζευρ Απ.  Φύλλος 173/17/6/2003  
Σηο πιο πάνυ Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ (Μ.Γ.Δ.) γίνονηαι δεκηοί, υρ Μεηαπηςσιακοί 
Φοιηηηέρ (ΜΦ), πηςσιούσοι Τμημάηυν Βιολογίαρ ή άλλυν ζςναθών με ηη Βιολογία Δπιζηημών, Α.Δ.Ι. 
ηηρ ημεδαπήρ ή ομοηαγών, αναγνυπιζμένυν ιδπςμάηυν ηηρ αλλοδαπήρ, καθώρ και πηςσιούσοι ΤΔΙ, 
ζύμθυνα με ηη διαδικαζία πος πποβλέπεηαι ζηο άπθπο 16 ηος Ν. 2327/95 ( 156/η. Α/95). 
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι, να ςποβάλοςν ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ ηηρ Βιολογίαρ (απμόδια 
ςπάλληλορ, κ. Φπ. Παναγιώηος 210 7274247, ή 210 7274543) αιηήζειρ ςποτηθιόηηηαρ, (ζε ειδικό 

ένηςπο). Πληποθοπίερ  Ιζηοζελίδα:   http://mde-katsor.biol.uoa.gr ή http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr      

 

ΑΠΟ 1- 4-2010 μέτρι 10- 5-2010 
  
 Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά είναι:  
1. Ανηίγπαθο  πηςσίος. 
2. Πιζηοποιηηικό αναλςηικήρ βαθμολογίαρ πποπηςσιακών ζποςδών. 
3. Αποδεικηικά ζηοισεία ( ηίηλοι ζποςδών) γνώζηρ ηηρ Αγγλικήρ γλώζζαρ, ή ηηρ Δλληνικήρ από ηοςρ 
αλλοδαπούρ 
4. Γύο (2) ηοςλάσιζηον ζςζηαηικέρ επιζηολέρ.  
5. Πλήπερ βιογπαθικό ζημείυμα με αναθοπέρ και ανάηςπα ( όπος ςπάπσοςν ) ζε επιζηημονικό έπγο ή 
ζε επαγγελμαηική πποϋπηπεζία . 
6. Ιζοηιμία ΓΙΚΑΤΣΑ ζηιρ πεπιπηώζειρ ηίηλυν ηηρ αλλοδαπήρ . 
7. Σύνηομη έκθεζη επιζηημονικών και επαγγελμαηικών ενδιαθεπόνηυν ζηην οποία να αναθέπονηαι οι 
λόγοι παπακολούθηζηρ ηος ζςγκεκπιμένος Μεηαπηςσιακού Ππογπάμμαηορ. 
8. Γύο ( 2) θυηογπαθίερ 
9. Φυηοηςπία αζηςνομικήρ ηαςηόηηηαρ 
Σηη διαδικαζία επιλογήρ ζςμπεπιλαμβάνεηαι και ζςνένηεςξη ηος ςποτηθίος ζε μέλη ηηρ επιηποπήρ 
επιλογήρ ειζακηέυν. 
Η παπακολούθηζη ηυν μαθημάηυν και επγαζηηπίυν είναι ςποσπευηική.  
Οι ςποτήθιοι θα ςποβληθούν ζε δοκιμαζία ζηα ακόλοςθα.  
1. Σηοισεία Κςηηαπικήρ Βιολογίαρ. (Κύηηαπο, κςηηαπικά οπγανίδια, μεμβπανικά ζςζηήμαηα, ανηιγπαθή, 
μεηαγπαθή, μεηαβολιζμόρ).  
2. Αγγλικά ( Δπιζηημονικό κείμενο από ηην Αγγλική ζηην Δλληνική και από ηην Δλληνική ζηην Αγγλική 
γλώζζα) με ηαςηόσπονη ππακηική εξέηαζη σπήζηρ Η/Υ.  

Η δοκιμαζία ηυν ςποτηθίυν ζηα παπαπάνυ μαθήμαηα θα ππαγμαηοποιηθεί ζηιρ 19/5/2010  

ημέρα  Σεηάρηη και ώρα 10-15 ζε  αίθοσζα ηοσ Σμήμαηος. 
Για κάθε ζσεηική πληποθοπία καθώρ και για ηην παπαλαβή ηος ενηύπος αίηηζηρ, οι ενδιαθεπόμενοι 
μποπούν να απεςθύνονηαι ζηη Γπαμμαηεία ηος Τμήμαηορ Βιολογίαρ κ. Παναγιώηος.  Πεπιζζόηεπερ 
πληποθοπίερ για ηη λειηοςπγία ηος εν λόγυ Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ ζηιρ ιζηοζελίδερ : 

http://mde-katsor.biol.uoa.gr ,  http://mde-didaktiki.biol.uoa.gr      

 
Ο 

Γιεςθςνηήρ ηος ΜΓΔ 
Καθηγηηήρ  Λοςκάρ  Μαπγαπίηηρ 


