
 

 

  
Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, 
  
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

«Βιοοικονομία: Βιοηεσνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and 
Law) ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο, ηνπ κνλαδηθνύ Διιεληθνύ Γεκόζηνπ 

Αγγιόθσλνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο. 
  
Σηελ ηζηνζειίδα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο (https://bit.ly/2OfA1Cv) ζα βξείηε 

αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Πξόγξακκα θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο.  
  
Το Ππόγπαμμα 
Τν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδνο 

«Βιοοικονομία: Βιοηεσνολογία και Δίκαιο» έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα αλαπηύμεη 
ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, λνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηνπο θνηηεηέο πνπ 

ζθνπεύνπλ λα εξγαζηνύλ ζε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε, 

θαη ηελ αλάπηπμε βηνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. Τν πξόγξακκα είλαη δηεπηζηεκνληθό θαη 
ζπλδπάδεη γλώζεηο από εηεξνγελείο επηζηεκνληθνύο ηνκείο, όπσο ε βηνινγία, ε νηθνλνκία, ην 

δίθαην θαη ην κάξθεηηλγθ. 
  
Βαζηθνί ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ είλαη:  

• Η παξνρή γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε βάζε ηηο πην ζύγρξνλεο θαη θαηλνηόκεο εμειίμεηο 
ζηε βηνηερλνινγία, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνκέα ηεο Βηννηθνλνκίαο 

 Η θαηαλόεζε θαη ε εθαξκνγή ησλ βαζηθώλ ξπζκηζηηθώλ θαλόλσλ θαη λόκσλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ παξαγσγή θαη πξνώζεζε ησλ βηνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνπο ηνκείο ηεο Βηνταηξηθήο, ηεο Γελεηηθήο θαη ηεο 

Φαξκαθεπηηθήο 

 Η θαηαλόεζε θαη ε εθαξκνγή βαζηθώλ ξπζκηζηηθώλ θαλόλσλ θαη λνκνζεζίαο ζρεηηθά 

κε δεηήκαηα βηναζθάιεηαο γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ 
 Η παξνρή ησλ βαζηθώλ ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ γλώζεσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηελ πξνώζεζε ησλ βηνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

 Η παξνρή δηεπηζηεκνληθήο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Βηννηθνλνκίαο, ε νπνία 
ηαπηόρξνλα επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ δεμηνηήησλ ζηε 

ζύγρξνλε αγνξά εξγαζίαο ζε δηεζλέο επίπεδν  
 
Τα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεηε θνηηώληαο ζην Πξόγξακκα: 
  

• Υςειή εμεηδίθεπζε θαη δηεπηζηεκνληθή θαηάξηηζε ζε ζύγρξνλα θαη θαηλνηόκα 

δεηήκαηα πνπ ηεο βηνηερλνινγίαο θαη βηννηθνλνκίαο. 

• Σπγρξνληζκό ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 
ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνθίι θαη βειηίσζε ησλ πξννπηηθώλ απαζρόιεζεο 

είηε σο απηναπαζρνινύκελνη είηε σο εηεξναπαζρνινύκελνη. 

• Δλδπλάκσζε ηεο πθηζηάκελεο εξγαζηαθήο ζαο ζέζεο ζε νξγαληζκνύο, θνξείο θαη 
επηρεηξήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηννηθνλνκία θαη βηνηερλνινγία θαη δηάλνημε λέσλ 
επαγγεικαηηθώλ νξηδόλησλ. 

• Φνίηεζε ζην κνλαδηθό Γεκόζην Αγγιόθσλν παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο θαη αλάπηπμε 
ηνπ γισζζηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

• Γηδαζθαιία από θνξπθαίνπο αθαδεκατθνύο θαη εηδηθνύο ειιεληθώλ θαη μέλσλ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2OfA1Cv&h=AT3_0WIL37woEF3YWrrQgEhlb2VjLHH9SYKQGQd4i64hswUaH-pFJB-mbAkywtWgifPPmkH4vRV1TpZBaNNnyBsKeDlZNSr4PCDfDMjFZqW79bkQZoDnFgyDQ85ZsAEHcaxC4qFPu93ndRSmjYzBlbjwVkuEbyaSbsU1rNMWvLyOoOcET60S3BGJzxSpCV1EVvga1l0iIrLOtW4rG7X6Ch2daOCfidltyP_DUb-7eWKHjn8UVKGqjbr3mYUjnvk_ovFQXwlF_GnQtCb-cqAnKt1PzjAbHfSM0idNrmhKkWihJiKpmK_jPRZlfloCe8Hx9ik0GvBk2On0bLygg3ZSvHvla2x6SlHY9Q2Mkbw44CIUvn_h_Gl4Kt54V3dNqepKg_50yGoPZD3zJJOcjKE_9W45zQjpsCE


Παλεπηζηεκίσλ θαη εηαηξηώλ θαη δπλαηόηεηα ζπλεξγαζίαο ζε εξεπλεηηθό επίπεδν ή 

αθόκε θαη ζπλέρηζεο ησλ αθαδεκατθώλ ζπνπδώλ ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνύ.  
 

 
Σςνεπγαζίερ ζηα πλαίζια δπάζεων Erasmus+ 

Τν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδαο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηε «Βιοοικονομία: 

Βιοηεσνολογία και Δίκαιο» έρεη πξνρσξήζεη ζηε Σύκπξαμή κε ην Παλεπηζηήκην Leiden ηεο 
Οιιαλδίαο θαη ηελ Δηαηξεία Perseus ζην Βέιγην, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο Erasmus + 2018 

γηα ηνλ ηνκέα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηόρνο ηεο Σύκπξαμεο είλαη λα ζπλδέζεη ην 
Πξόγξακκα Σπνπδώλ κε ηελ Αγνξά Βηννηθνλνκίαο θαη λα αλαπηύμεη έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ 

πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ζπνπδαζηώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 
εξγαζίαο ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βηναζθάιεηα. Η Σύκπξαμε ζα αληηκεησπίζεη ηα 

θελά ζηελ αθαδεκατθή γλώζε θαη ηηο ζρεηηθέο δεμηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο βηναζθάιεηαο, ηεο 

δηαρείξηζεο βηνθηλδύλσλ ζηελ θιηληθή έξεπλα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε άκεζε 
ζρέζε κε ηελ αγνξά θαη ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

 
Ο ζθνπόο είλαη λα ζρεδηαζηεί έλα πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηώλ θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο κέζσ πξαθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαιύζεσλ κειεηώλ 

πεξηπηώζεσλ. Οη θνηηεηέο καο ζα επσθειεζνύλ από ηε δηδαζθαιία, ηελ εκπεηξία θαη ηελ 
θαζνδήγεζε ησλ Δηδηθώλ Βηναζθάιεηαο ζην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Κιηληθή Έξεπλα θαη ζα έρνπλ 

ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνύλ γηα κία εβδνκάδα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Σπλεξγαηώλ καο ζε 
πξαθηηθά ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζεκάησλ βηναζθάιεηαο. Οη ζπλεξγάηεο καο 

πεξηιακβάλνπλ ηο Πανεπιζηήμιο ηος Leiden, Ολλανδία (https://www.lumc.nl/), 
παγθόζκηνο εγέηεο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο βηναζθάιεηαο ζηε βηνταηξηθή έξεπλα, θαη ηελ 

εηαηξεία Perseus κε έδξα ην Βέλγιο, κε εηδίθεπζε ζηηο ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο ηεο 

δηαρείξηζεο ηεο βηναζθάιεηαο θαη ηεο βηνηερλνινγίαο (https://www.perseus.be/). 

 
  
Δομή ππογπάμμαηορ 
Υποσπεωηικά μαθήμαηα 
1ν εμάκελν 
Βηνινγία θαη Πεξηβάιινλ: Βαζηθέο Έλλνηεο | Βηνταηξηθή Τερλνινγία | Αγξν/βηνκεραληθή, 
Θαιάζζηα θαη Πεξηβαιινληηθή Βηνηερλνινγία | Βηνδίθαην θαη Βηνεζηθή | Σηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο 

εηαηξηώλ θαη πξνώζεζεο πξντόλησλ 
  
2ν εμάκελν  
Βηνταηξηθό Γίθαην | Βηναζθάιεηα θαη Γηαρείξηζε Βηνθηλδύλσλ | Δθαξκνζκέλε Βηνηερλνινγία | | 

Φξεκαηννηθνλνκηθά Αγξνηηθώλ θαη Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ 

  
Μαθήμαηα επιλογήρ (επηινγή 1 καζήκαηνο ή Σπκβνπιεπηηθή εξγαζία) 
Αγξνηνδηαηξνθηθή Πνιηηηθή | Γίθαην Δπξεζηηερληώλ | Δθαξκνζκέλεο Πνζνηηθέο Μέζνδνη 
Λήςεο Απνθάζεσλ | Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία | Δκπόξην θαη Αγνξέο | Αεηθόξνο 

Παξαγσγή θαη Καηαλάισζε 
  
Μεηαπηςσιακή διπλωμαηική και διάπκεια θοίηηζηρ 
Τν ΠΜΣ «Βιοοικονομία: Βιοηεσνολογία και Δίκαιο» πεξηιακβάλεη δύν (2) εμάκελα 
καζεκάησλ θαη αλάινγα κε ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα επηιερζεί από ην θνηηεηή, έλα (1) 

εμάκελν γηα ηελ εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ή ελαιιαθηηθά (2) εμάκελα 
γηα ηελ εθπόλεζε εξεπλεηηθήο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Πξνζθέξεηαη αθόκε ε 

δπλαηόηεηα κεξηθνύο θνίηεζεο. 
   
Διδακηική μεθοδολογία  
Τν ΠΜΣ «Βιοοικονομία: Βιοηεσνολογία και Δίκαιο» πξνζθέξεηαη ζηε κνξθή 
εξ’αποζηάζεωρ εκπαίδεςζηρ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη ζύγρξνλεο, επνηθνδνκεηηθνύ ηύπνπ δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο. Η 
δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ είλαη θνηηεην-θεληξηθή θαη πεξηιακβάλεη: 



 αζύγρξνλε κάζεζε (απειεπζέξσζε ηεο ζρέζεο καζεηεπόκελσλ-δηδαζθόλησλ από 

ρσξηθνύο θαη ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο) κε θαηάιιειε ρξήζε κεζόδσλ ηειεθπαίδεπζεο 
θαη ηερληθώλ δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο  

 ζύγρξνλε κάζεζε κε ηε δηεμαγσγή ζπρλώλ ηειεδηαζθέςεσλ (νη δηδαζθόκελνη έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ζην Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο θαηά 
ηε δηάξθεηα ησλ ηειεδηαζθέςεσλ) 

 αζξνηζηηθή αμηνιόγεζε  
    
  
Δίδακηπα 
Τα ζπλνιηθά δίδαθηξα αλέξρνληαη ζηηο 4.000€ ηόζν γηα ηελ πεξίπησζε πιήξνπο όζν θαη 
κεξηθήο θνίηεζεο. 
  
Υποβολή αίηηζηρ 
Οη ελδηαθεξόµελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε επηζπλάπηνληαο ηα παξαθάησ έγγξαθα:  

Αίηεζε ζε εηδηθό έληππν πνπ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Σρνιήο (www.ihu.edu.gr) 
Αληίγξαθν δηπιώµαηνο ή πηπρίνπ (µε αθξηβή βαζµό)  
Αληίγξαθν αλαιπηηθήο βαζµνινγίαο 
Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεµείσµα 
Πηζηνπνίεζε γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο πξνζθνµίδνληαο έλαλ από ηνπο παξαθάησ 

ηίηινπο απόδεημεο πνιύ θαιή γλώζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο: IELTS (6.5 θαη άλσ), TOEFL (90 

θαη άλσ), TOEIC (850 θαη άλσ). Διιείςεη απηώλ, δεθηά γίλνληαη θαη άιια πηπρία πνπ 
απνδεηθλύνπλ όµσο άξηζηε γλώζε ηεο αγγιηθήο  όπσο απηά εμεηδηθεύνληαη από ην ΑΣΔΠ. Οη 

ελδηαθεξόµελνη πνπ δελ έρνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθό µπνξνύλ λα ππνβάινπλ αίηεζε αιιά 
γηα λα ηνπο επηηξαπεί λα μεθηλήζνπλ ην Πξόγξακκα ζα πξέπεη λα ην ππνβάινπλ έσο ηελ 

έλαξμε ησλ καζεκάησλ. 
∆ύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

  
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο αίηεζεο ζα βξείηε εδώ.  
  
Υποηποθίερ 
Τν Γηεζλέο Παλεπηζηήκην ηεο Διιάδνο πξνζθέξεη πιήξεηο ππνηξνθίεο ζε άξηζηνπο 

ππνςήθηνπο θνηηεηέο. Δπίζεο, πξνζθέξεηαη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνπο λενεηζεξρόκελνπο 
θνηηεηέο κε ηε κνξθή ηεο κείσζεο ησλ δηδάθηξσλ. 
  
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππνηξνθίεο ζα βξείηε εδώ.  
  
Πποθεζμία ςποβολήρ αίηηζηρ 
Μπνξείηε λα ππνβάιιεηε ηελ αίηεζή ζαο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο. Ωζηόζν, 

πξνηείλεηαη ε ππνβνιή ηεο αίηεζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ώζηε λα κελ 
ππάξρεη θίλδπλνο θαηάιεςεο ησλ ζέζεσλ ζην Πξόγξακκα. Τα καζήκαηα γηα ην αθαδεκατθό 

έηνο 2018-2019 ζα μεθηλήζνπλ αξρέο Ννεκβξίνπ. 
  
Πποζωπική πληποθόπηζη 
Αλ δελ είραηε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ, 
ζα ήηαλ ραξά καο λα ζαο ζπλαληήζνπκε από θνληά (ή κέζσ Skype) θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα 

όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπνπδώλ ζαο. Απιά ελεκεξώζηε καο γηα ηελ δηαζεζηκόηεηά ζαο. 
Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δσξεάλ παξαθνινύζεζεο κίαο ή δύν σξώλ καζήκαηνο. 
  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: W: www.econ.ihu.edu.gr  E: admissions@ihu.edu.gr, T: +30 
2310 807501, Facebook.  
  
  
  

http://www.ihu.edu.gr/
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions/item/22.html
http://www.econ.ihu.edu.gr/
mailto:admissions@ihu.edu.gr
https://www.facebook.com/InternationalHellenicUniversity/

