
 
 

Το µεταπτυχιακό  πρόγραµµα   ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ του τµήµατος Βιοχηµείας-
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείµενο την εκπαίδευση 
υψηλής ποιότητας επιστηµόνων , στην εφαρµοσµένη τοξικολογία και µε ενισχυµένη 
αντίληψη του σεβασµού στο περιβάλλον, καθώς και την προστασία της υγείας του 
εργαζόµενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό 
χώρο για την κάλυψη σε µεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοι 
του  θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για µια επιτυχή σταδιοδροµία σε όλους τους 
κλάδους της χηµικής βιοµηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται µε ανάλυση 
και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιοµηχανίας τροφίµων, της ανάλυσης 
γενετικού υλικού για ιατροδικαστικούς σκοπούς, καθώς θα έχουν λάβει µια 
ολοκληρωµένη γνώση του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού  πλαισίου στον τοµέα . Με 
αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράµµατος µπορούν να γίνουν 
πολύτιµοι στην ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα καθώς επίσης και σε 
εξειδικευµένα εργαστήρια και υπηρεσίες. 

Επίσης οι απόφοιτοι θα µπορούν να αιτηθούν τον τίτλο του European 
Registered Toxicologist ( ERT), κάτι που τους δίνει τη δυνατότητα να λειτουργούν 
ως εµπειρογνώµονες µέσα στην ΕΕ σε διάφορα επίπεδα ( δικαστήρια, δηµόσιους και 
ιδιωτικούς οργανισµούς). Κάτι τέτοιο είναι σηµαντικό για τη χώρα µας, αφού κάθε 
χρόνο διεξάγονται πάνω απο 4000 δίκες εντός χώρας µε αντικείµενο το περιβάλλον , 
την ιατροδικαστική, τις παραβάσεις στον τοµέα των τροφίµων, κλπ, χωρίς να υπάρξει 
επίσηµος εµπειρογνώµονας ERT εντός χώρας, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Τα µαθήµατα θα γίνονται Σάββατο και Κυριακή για να µπορούν να 
παρακολουθούν και φοιτητές που εργάζονται κατά τη διάρκεια της εβδοµάδος.  Tα 
µαθήµατα διαρκούν 3 εξάµηνα ( 2 εξάµηνα µαθήµατα και στο 3ο εξάµηνο πτυχιακή). 
Θα υπάρξουν αρκετές υποτροφίες για τους φοιτητές µε την καλύτερη σειρά επιτυχίας. 
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι απο όλους τους κλάδους των βιοιατρικών σπουδών, 
µηχανικοί, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ σχετικών κλάδων. 
Η προκήρυξη θα κυκλοφορήσει στα µέσα Μαΐου και οι αιτήσεις θα γίνονται µέχρι 
τέλη Ιουλίου. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2410-565277,2410-565293 ( Καθηγητής Δ.Κουρέτας, 
Διευθυντής του προγράµµατος, dkouret@uth.gr) και στην ιστοσελίδα του τµήµατος 
www.bio.uth.gr. 
 


