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Το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής των 
Τµηµάτων Ιατρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών - Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Α.Π.Θ. 
προκηρύσσει την εισαγωγή κατ’ ανώτερο όριο 15 µεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδηµαϊκό έτος 
2015-2016. Η έναρξη του ∆ΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2015. 

Στο ∆ΠΜΣ Ιατρικής Πληροφορικής γίνονται δεκτοί: 
α) Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, Φυσικής και Μαθηµατικών της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων της αλλοδαπής. 
β) Απόφοιτοι Τµηµάτων συγγενούς γνωστικού αντικειµένου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής από 

θετικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις, σε ποσοστό επί των εισαγοµένων φοιτητών καθοριζόµενου 
από την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε), και για τους οποίους η απόκτηση του Μ∆Ε ή και 
του ∆∆ δε συνεπάγεται και την απόκτηση του βασικού διπλώµατος του Παν/κού ή Πολυτεχνικού 
Τµήµατος. Με τον ίδιο ως άνω περιορισµό γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις 
υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις 
ισχύουσες διατάξεις. 

γ) Υπότροφοι Ι.Κ.Υ. (χωρίς εξετάσεις). 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα 

http://www.med.auth.gr/dpmsmi/addform.asp από 2 µέχρι 15 Ιουνίου 2015. 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές µόνο από άτοµα που κατέχουν ήδη πτυχίο ή προσδοκούν ρεαλιστικά 

να έχουν αποδεδειγµένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους µέχρι την ηµεροµηνία των εξετάσεων. 
Η κατάθεση των έντυπων δικαιολογητικών θα γίνει στη Γραµµατεία του Εργαστηρίου 

Ιατρικής Πληροφορικής του Τµήµατος Ιατρικής του Α.Π.Θ. στις 16 και 17 Σεπτεµβρίου 2015 
τις ώρες 10:00-13:00. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν είναι: 

• Αντίγραφο πτυχίου 
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 
• Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα 
• Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας 
• Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, συµµετοχή 

σε συνέδρια και σεµινάρια (σχετικά µε την κατεύθυνση). 
Η γραπτή εξέταση θα διενεργηθεί την Πέµπτη 17 Σεπτεµβρίου 2015 και στη συνέχεια οι 

υποψήφιοι θα συµµετάσχουν σε συνέντευξη στις 17 και 18 Σεπτεµβρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη. 
∆ιευκρίνιση: ∆ικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις έχουν µόνο όσοι καταθέσουν εµπρόθεσµα 

και έγκυρα όλα τα δικαιολογητικά. 
Τα κριτήρια για την επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών είναι τα ακόλουθα: ο βαθµός 

γραπτών εξετάσεων, ο γενικός βαθµός πτυχίου, η βαθµολογία 5 προπτυχιακών µαθηµάτων 
συγγενών προς το αντικείµενο, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η συνέντευξη του υποψηφίου και η 
τυχόν ερευνητική δραστηριότητα. 

Πληροφορίες: τηλ. 2310-999272, fax 2310-999263 
και στο Internet στη διεύθυνση: http://promesip.med.auth.gr 
e-mail: promesip@med.auth.gr 

  Υπεύθυνος του ∆ΠΜΣ είναι ο κ. Νικόλαος Μαγκλαβέρας, Καθηγητής Ιατρικής Πληροφορικής. 


