
 1 

 
 ∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
του Τµήµατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,  

του Τµήµατος Ιατρικής,  
του Τµήµατος Βιολογίας, του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης  
και της Νοµικής Σχολής του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

                                                             
Ρέθυµνο, 29 Μαρτίου 2017 

                                                                                                                                                                                                                           Α.Π.: 97 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

    Το Κοινό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τµήµατα 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας  του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
και τη Νοµική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές 
κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2017-2018, για σπουδές Α΄ κύκλου, που είναι διετείς και 
οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. 
         Ως υποψήφιοι γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ως ισοτίµων 
Πανεπιστηµίων της αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
-Αίτηση συµµετοχής * (σχετικό έντυπο στο: http://bioethics.fks.uoc.gr) 
-Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιµίας από ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.,  
για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστηµίων). 
-Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθµός πτυχίου 
-Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα 
-Υπόµνηµα* (µέχρι 1000 λέξεις), στο οποίο αναφέρονται τα επιστηµονικά ενδιαφέροντα του/της 
υποψηφίου/ας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί να αναλάβει σπουδές στο συγκεκριµένο 
Πρόγραµµα. 
-Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας  
-Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν) 
-∆ύο συστατικές επιστολές  
-∆ύο φωτογραφίες ταυτότητας 
 
 * Η Αίτηση συµµετοχής και το Υπόµνηµα αποστέλλονται σε µορφή κειµένου word  (.doc) και σε 
ηλεκτρονική µορφή,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση tzanouds@uoc.gr    
 
 Κατά την επιλογή, συνεκτιµώνται το αποτέλεσµα της συνέντευξης, ο βαθµός πτυχίου, ο βαθµός 
επιτυχίας σε συναφή µε το Πρόγραµµα µαθήµατα, η άρτια γνώση της αγγλικής, προηγούµενη εµπειρία, 
ενδεχόµενες δηµοσιεύσεις ή επιστηµονικές εργασίες και συστατικές επιστολές. 
 Η συνέντευξη καλύπτει θέµατα επιστηµονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση της 
γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις 
του Προγράµµατος, συνεκτιµώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστηµονική επάρκειά τους σε 
σχέση µε τη Βιοηθική. Σε περίπτωση που, µε βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το 
απαιτούµενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ο/η υποψήφιος/α καλείται σε εξέταση. 
 
  Η επόµενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα την Πέµπτη, 1η Ιουνίου 2017, στην 
Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου. 
  
 Αιτήσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών (υπόψη κ. Στ. Τζανουδάκη), Πανεπιστηµιούπολη, 74100 Ρέθυµνο, από 4 - 25 Μαΐου 
2017.  
 
Πληροφορίες  στα τηλέφωνα: (28310)-77211, 77216. Ε-mail: tzanouds@uoc.gr  
 
 
Η ∆ιευθύντρια Σπουδών, 
 
Σταυρούλα Τσινόρεµα  
Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής 

ΑΔΑ: 6ΓΔΩ469Β7Γ-Ψ0Λ
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