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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
στην ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ  

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
(Συνοδευτικό της αίτησης) 

 

(*Το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο και να συνοδεύεται με τα 

αντίγραφα όλων των τίτλων, πιστοποιητικών και λοιπών δικαιολογητικών που αντιστοιχούν 

στις δραστηριότητες και στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτήν.) 
 

Επώνυμο:  ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Όνομα:  ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο:  ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση  μόνιμης κατοικίας:  ...……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ταχυδρομικός Κώδικας:  ...………………………………………………………………………………………………… 

Πόλη μόνιμης κατοικίας:  ...………………………………………………………………………………………………… 

Νομός μόνιμης κατοικίας:  ...………………………………………………………………………………………………… 

Τηλ.:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Κινητό.:  ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax.:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Διεύθυνση Εργασίας:   ……...………..…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Τηλ.:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fax.:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

AMKA:   ...…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπηκοότητα:  ………………………………………………………………………        Έγγαμος:           Άγαμος:              

Τόπος γέννησης :    ……………………………………………………………………………………………….. 

Ημερομηνία γέννησης :   ……………………………………………………………………………………………….. 
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Οδοντιατρική εκπαίδευση  

 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα/Σχολή: ________________________________________________________ 
 
Χρονολογία εισαγωγής στην Οδοντιατρική: _______________________  
 
Χρόνος απόκτησης πτυχίου:    _______________________ 
 
Γενικός βαθμός πτυχίου:    _______________________ 
 
Βαθμός μαθήματος Ορθοδοντικής ή μέσος όρος μαθημάτων σχετικών με την Ορθοδοντική 

       Α. Βαθμός μαθήματος Ορθοδοντικής:   __________ 

       Β. Μέσος όρος μαθημάτων σχετικών με την Ορθοδοντική: __________ 

        Μάθημα #1: _____________ Βαθμός: __________ 

        Μάθημα #2: _____________ Βαθμός: __________ 

        Μάθημα #3: _____________ Βαθμός: __________ 

        Μάθημα #4: _____________ Βαθμός: __________ 

 

Στοιχεία βιογραφικού 
 

Κατάταξη στη σειρά αποφοίτησης:  

1ος/-η     

2ος/-η     

3ος/-η     

 
Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ: 

_______________________ 

 

Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (εκτός αγγλικής) 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

 

Παρακολούθηση συνεδρίων - Συνεχής επιμόρφωση (σεμινάρια, διαλέξεις κλπ): 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

κλπ. 
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Μεταπτυχιακή εκπαίδευση  

 
Πανεπιστήμιο, Τμήμα/Σχολή: ________________________________________________________ 

Περιγραφή μεταπτυχιακού προγράμματος: ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Διδακτορική διατριβή:  

Master of Science:  

3ετές ΠΜΣ  

2ετές ΠΜΣ  

1ετές  ΠΜΣ  

 
 
 

Επιστημονική δραστηριότητα 
 
Προπτυχιακές σπουδές σε βιοϊατρικές επιστήμες (Ιατρική, Βιολογία, Φαρμακευτική):  
1. _______________________ 

2. _______________________ 

 
 
Δημοσιεύσεις: 
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

κλπ. 

 
 
Aνακοινώσεις, ομιλίες, επιτοίχιες παρουσιάσεις (σε συνέδρια, ημερίδες, κτλ): 
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

κλπ. 
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Άλλα στοιχεία βιογραφικού 
 
Επαγγελματικές δραστηριότητες: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Διδακτική εμπειρία:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ερευνητική εμπειρία: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Συστάσεις: (να συνοδεύονται από συστατικές επιστολές)  
1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

κλπ. 

 
 
Σύντομη παρουσίαση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για την πραγματοποίηση 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hμερομηνία:                                                 Yπογραφή: 
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