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ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΘ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
«ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»   

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο: 

Όνομα: 

Όνομα πατέρα: 

Όνομα μητέρας: 

Ημερομηνία Γέννησης: 

Τόπος Γέννησης: 

Αρ. Ταυτότητας: Ημ. Έκδοσης: 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Πόλη: 

Οδός: Αριθμός: ΤΚ: 

Τηλέφωνο κατοικίας: Τηλέφωνο εργασίας: 

Κινητό: e-mail: 

3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
3.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

Τίτλος Πτυχίου 
Πανεπιστή

μιο Βαθμός Έτος κτήσης 

    

    

    
3.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  

Τίτλος Διπλώματος 
Πανεπιστή

μιο Βαθμός Έτος κτήσης 

    

    

    
3.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

Ξένη Γλώσσα 
Επίπεδο Γ2 

(Άριστη) 
Επίπεδο Γ1 

(Πολύ καλή) 
Επίπεδο Β2 

(Καλή) 

Τίτλος πιστοποιητικού 
(τουλάχιστον επίπεδου Β2 - καλής γνώσης, 

το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ) 

ΑΓΓΛΙΚΑ ☐ ☐ ☐  

ΓΑΛΛΙΚΑ ☐ ☐ ☐  

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ☐ ☐ ☐  

4. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ) 

Τίτλος Έτος 

  

  

  

  

  

5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.) 

Είδος εργασίας Χρόνος έναρξης Χρόνος λήξης 
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Συνολική διάρκεια επαγγελματικής ενασχόλησης …..… μήνες  …... έτη 

Ημερομηνία υποβολής Υπογραφή 

  

 
Συνημμένα υποβάλλονται υποχρεωτικά: 
☐ Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, 

πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής 
κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. 

☐ Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να 

αναγράφεται ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης το παράρτημα διπλώματος. 

☐ Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία καθώς και η 
επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. 

☐ Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο σύμφωνα 

με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης 
δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο, υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. 

☐ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Συνημμένα υποβάλλονται προαιρετικά για συγκέντρωση επιπρόσθετων μορίων: 
☐ Αποδεικτικά για ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα. 

☐ Αποδεικτικά για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών/τριών. 

☐ Αποδεικτικά για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

☐ Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Πανεπιστημίων της ημεδαπής και σε περίπτωση κατόχων μεταπτυχιακών 

διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το 
ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών 
τίτλων. 

☐ Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος προερχόμενο Πανεπιστημίων της ημεδαπής και σε περίπτωση κατόχων 

διδακτορικών διπλωμάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των 
ημεδαπών τίτλων. 

 

Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών: 
α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που 
έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα. 
β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην 
αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα 
αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί. 
γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του 
Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 
δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να 
υποβάλουν αίτηση εισαγωγής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά: πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και 
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, με την αναφορά ότι εκκρεμεί η ορκωμοσία τους καθώς 
και του ακριβή βαθμού πτυχίου που πρόκειται να λάβουν. 


