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Θα σας το ζητήσουν ως …Θα σας το ζητήσουν ως …

• Βιογραφικό ΣημείωμαΒιογραφικό Σημείωμα

• Curriculum Vitae (CV)Curriculum Vitae (CV)

• RésuméRésumé



  

Τι είναι το βιογραφικόΤι είναι το βιογραφικό

Πρόκειται για μια συνοπτική αλλάΠρόκειται για μια συνοπτική αλλά

εμπεριστατωμένη παρουσίαση τωνεμπεριστατωμένη παρουσίαση των

• ΓνώσεωνΓνώσεων

• ΕμπειριώνΕμπειριών

• ΙκανοτήτωνΙκανοτήτων

                        του υποψήφιουτου υποψήφιου



  

• Αναζήτηση εργασίαςΑναζήτηση εργασίας

• Μεταπτυχιακές σπουδέςΜεταπτυχιακές σπουδές

Γιατί χρειάζεται;Γιατί χρειάζεται;



  

Στόχος του βιογραφικούΣτόχος του βιογραφικού

• Να τραβήξει την προσοχή του Να τραβήξει την προσοχή του 

εργοδότηεργοδότη

• Να δημιουργήσει μια θετική Να δημιουργήσει μια θετική 

εικόνα για τον υποψήφιοεικόνα για τον υποψήφιο

• Να βοηθήσει τον εργοδότη στη Να βοηθήσει τον εργοδότη στη 

διαδικασία επιλογής προσωπικούδιαδικασία επιλογής προσωπικού



  

Δομή του βιογραφικούΔομή του βιογραφικού

Οι πληροφορίες Οι πληροφορίες 

• οργανώνονται σε ενότητεςοργανώνονται σε ενότητες

• αναφέρονται με αντίστροφη αναφέρονται με αντίστροφη 

χρονολογική σειρά χρονολογική σειρά 



  

Θεματικές ΕνότητεςΘεματικές Ενότητες

• Προσωπικά στοιχείαΠροσωπικά στοιχεία

• ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση -  - Σπουδές Σπουδές 

• Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

• Ξένες γλώσσεςΞένες γλώσσες

• Γνώσεις Η/ΥΓνώσεις Η/Υ

• Συμμετοχή σε συνέδρια-Συμμετοχή σε συνέδρια-

σεμινάριασεμινάρια

• Personal/Contact informationPersonal/Contact information

• EducationEducation

• Work experienceWork experience

• LanguagesLanguages

• Computer skillsComputer skills

• Participation in scientific Participation in scientific 

meetings - seminarsmeetings - seminars



  

• Ανακοινώσεις σε συνέδριαΑνακοινώσεις σε συνέδρια

• ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις

• ΔιακρίσειςΔιακρίσεις  --  ΥποτροφίεςΥποτροφίες

• Μέλος επαγγελματικών ή Μέλος επαγγελματικών ή 

επιστημονικών συλλόγων-επιστημονικών συλλόγων-

εταιρειώνεταιρειών

• Προσωπικά ενδιαφέρονταΠροσωπικά ενδιαφέροντα

• ΣυστάσειςΣυστάσεις

• Presentations at scientific meetingsPresentations at scientific meetings

• PublicationsPublications

• Distinctions - ScholarshipsDistinctions - Scholarships

• Society memberships Society memberships 

                                                                        

• Interests - HobbiesInterests - Hobbies

• ReferencesReferences

Θεματικές ΕνότητεςΘεματικές Ενότητες



  

Προσωπικά στοιχείαΠροσωπικά στοιχεία

• Ονοματεπώνυμο:Ονοματεπώνυμο:

• Ημερομηνία γέννησης:Ημερομηνία γέννησης:

• Τόπος γέννησης:Τόπος γέννησης:

• Υπηκοότητα:Υπηκοότητα:

• Οικογενειακή κατάσταση:Οικογενειακή κατάσταση:

• Στρατιωτικές υποχρεώσεις:Στρατιωτικές υποχρεώσεις:

• Διεύθυνση:Διεύθυνση:

• Τηλέφωνο:Τηλέφωνο:

• E-mail:E-mail:

• Name:Name:

• Date of birth:Date of birth:

• Place of birth:Place of birth:

• NationalityNationality

• Marital Status:Marital Status:

• Military obligations:Military obligations:

• Address:Address:

• Telephone number:Telephone number:

• E-mail:E-mail:



  

Εκπαίδευση - ΣπουδέςΕκπαίδευση - Σπουδές

• ΑναφέρουμεΑναφέρουμε

• Μεταπτυχιακές σπουδέςΜεταπτυχιακές σπουδές

• Προπτυχιακές σπουδέςΠροπτυχιακές σπουδές

• Σπουδές λυκείουΣπουδές λυκείου

• Αναφέρουμε αν υπάρχουνΑναφέρουμε αν υπάρχουν

• Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών         

(π.χ. (π.χ. Erasmus)Erasmus)

• Παρακολούθηση Παρακολούθηση summer schoolsummer school

• Παρακολούθηση προγραμμάτων ειδικότητας (Παρακολούθηση προγραμμάτων ειδικότητας (residency)residency)



  

Εκπαίδευση - ΣπουδέςΕκπαίδευση - Σπουδές

• Για κάθε πτυχίο αναφέρουμεΓια κάθε πτυχίο αναφέρουμε

• Χρονολογίες εισαγωγής και αποφοίτησηςΧρονολογίες εισαγωγής και αποφοίτησης

• Τίτλο πτυχίουΤίτλο πτυχίου

• ΣχολήΣχολή

• ΊδρυμαΊδρυμα

• ΒαθμόΒαθμό

• Αναφερόμαστε και σε σπουδές οι οποίες δεν έχουν ακόμη Αναφερόμαστε και σε σπουδές οι οποίες δεν έχουν ακόμη 

ολοκληρωθείολοκληρωθεί



  

Εκπαίδευση - ΣπουδέςΕκπαίδευση - Σπουδές

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1

10/2009 – σήμερα10/2009 – σήμερα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Εκτροφή και Παθολογία Μηρυκαστικών Ζώων»«Εκτροφή και Παθολογία Μηρυκαστικών Ζώων»

Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘΚτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Πιθανή ημερομηνία αποφοίτησης: 10/2011Πιθανή ημερομηνία αποφοίτησης: 10/2011

9/2003 – 11/20089/2003 – 11/2008 Πτυχίο ΚτηνιάτρουΠτυχίο Κτηνιάτρου

Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘΚτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Βαθμός πτυχίου: Βαθμός πτυχίου: 8,75 (8,75 (ΆρισταΆριστα))



  

Εκπαίδευση - ΣπουδέςΕκπαίδευση - Σπουδές

Παράδειγμα Παράδειγμα 22

10/2009 – 10/201010/2009 – 10/2010 Residency Residency στην Κλινική Ζώων Συντροφιάςστην Κλινική Ζώων Συντροφιάς

Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘΚτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

9/2003 – 7/20089/2003 – 7/2008 Πτυχίο ΚτηνιάτρουΠτυχίο Κτηνιάτρου

Κτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘΚτηνιατρική Σχολή, ΑΠΘ

6 – 8 / 20066 – 8 / 2006 Παρακολούθηση του προγράμματοςΠαρακολούθηση του προγράμματος

““Fundamentals of Veterinary Medicine Summer School”Fundamentals of Veterinary Medicine Summer School”

Department of Veterinary MedicineDepartment of Veterinary Medicine

University of CambridgeUniversity of Cambridge



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

• Η καταγραφή της προϋπηρεσίας ξεκινά από την πιο πρόσφατη Η καταγραφή της προϋπηρεσίας ξεκινά από την πιο πρόσφατη 

θέση αναφέροντας αναλυτικάθέση αναφέροντας αναλυτικά

• ΗμερομηνίεςΗμερομηνίες

• Επωνυμία της εταιρείας ή του οργανισμούΕπωνυμία της εταιρείας ή του οργανισμού

• Τίτλο της θέσηςΤίτλο της θέσης

• Βασικές αρμοδιότητεςΒασικές αρμοδιότητες



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

• Εάν κάποιος βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του μπορεί να Εάν κάποιος βρίσκεται στην αρχή της καριέρας του μπορεί να 

παρουσιάσει ως εργασιακή εμπειρίαπαρουσιάσει ως εργασιακή εμπειρία

• την πρακτική του άσκησητην πρακτική του άσκηση

• την εθελοντική εργασία που έχει προσφέρειτην εθελοντική εργασία που έχει προσφέρει

• την μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών τουτην μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια των σπουδών του

• την εποχική απασχόληση (π.χ. κατά τους καλοκαιρινούς την εποχική απασχόληση (π.χ. κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες)μήνες)

• την απασχόλησή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του την απασχόλησή του κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του 

θητείαςθητείας



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

8 – 12/20048 – 12/2004 Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια της Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 

στρατιωτικής θητείαςστρατιωτικής θητείας

Στρατιωτικό Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων και Στρατιωτικό Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων και 

ΥδάτωνΥδάτων  ΑΚΥ/ 412 ΓΣΝ (492 ΓΣΝ)ΑΚΥ/ 412 ΓΣΝ (492 ΓΣΝ)

8/20038/2003 Πρακτική άσκηση σε εκτροφή γαλακτοπαραγωγών Πρακτική άσκηση σε εκτροφή γαλακτοπαραγωγών 

αγελάδων αγελάδων 

OostwoudOostwoud, Ολλανδία, Ολλανδία

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

6 – 8/20026 – 8/2002 Πρακτική άσκηση σε εκτροφή δυναμικότητος 600 Πρακτική άσκηση σε εκτροφή δυναμικότητος 600 

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Κομοτηνή (ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)Κομοτηνή (ιδιοκτησία της ΔΕΛΤΑ Α.Ε.)

Συμμετοχή σε:Συμμετοχή σε:

●● διάγνωση κυοφορίας με ψηλάφησηδιάγνωση κυοφορίας με ψηλάφηση

●● εφαρμογή πρωτοκόλλων πρόκλησης οίστρουεφαρμογή πρωτοκόλλων πρόκλησης οίστρου

●● αντιμετώπιση παθολογικών περιστατικώναντιμετώπιση παθολογικών περιστατικών

●● χειρουργικές επεμβάσειςχειρουργικές επεμβάσεις

●● έλεγχο επίτοκων και φρεσκόγεννων αγελάδωνέλεγχο επίτοκων και φρεσκόγεννων αγελάδων

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

7 – 8/20087 – 8/2008 Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της υποχρεωτικής θερινής Πρακτική άσκηση στα πλαίσια της υποχρεωτικής θερινής 

άσκησης των φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολήςάσκησης των φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής

Κτηνιατρική Διεύθυνση Αχαΐας Κτηνιατρική Διεύθυνση Αχαΐας 

Συμμετοχή σε:Συμμετοχή σε:

●● κρεοσκοπικό έλεγχοκρεοσκοπικό έλεγχο

●● έλεγχο ευζωίαςέλεγχο ευζωίας

●● επιθεωρήσεις σε τυροκομεία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.επιθεωρήσεις σε τυροκομεία, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.

●● δειγματοληψίεςδειγματοληψίες

●● ηλεκτρονική καταγραφή ζωικού κεφαλαίουηλεκτρονική καταγραφή ζωικού κεφαλαίου

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2



  

Επαγγελματική εμπειρίαΕπαγγελματική εμπειρία

7 – 8/20097 – 8/2009 Πρακτική άσκησηΠρακτική άσκηση

Ιδιωτικό Κτηνιατρείο, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Ιδιωτικό Κτηνιατρείο, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη 

Συμμετοχή σε:Συμμετοχή σε:

●● εμβολιασμούςεμβολιασμούς

●● αποπαρασιτώσειςαποπαρασιτώσεις

●● αιμοληψίεςαιμοληψίες

●● στειρώσειςστειρώσεις

●● κλινική εξέταση και εκτίμηση γενικής εικόνας του ζώουκλινική εξέταση και εκτίμηση γενικής εικόνας του ζώου

Παράδειγμα 3Παράδειγμα 3



  

Ξένες γλώσσεςΞένες γλώσσες

• ΑναφέρονταιΑναφέρονται

• ΓλώσσαΓλώσσα

• Επίπεδο γνώσηςΕπίπεδο γνώσης

• ΠτυχίοΠτυχίο

• Έτος απόκτησηςΈτος απόκτησης

• Ξεκινάμε από τη γλώσσα την οποία γνωρίζουμε καλύτεραΞεκινάμε από τη γλώσσα την οποία γνωρίζουμε καλύτερα

• Εάν το βιογραφικό γράφεται στα αγγλικά αναφέρεται και η Εάν το βιογραφικό γράφεται στα αγγλικά αναφέρεται και η 

γνώση της ελληνικής γνώση της ελληνικής ((Greek: native language)Greek: native language)



  

Ξένες γλώσσεςΞένες γλώσσες

• ΑγγλικάΑγγλικά:: άρισταάριστα

Proficiency, Proficiency, University of MichiganUniversity of Michigan  

19991999

• ΓερμανικάΓερμανικά:: πολύ καλάπολύ καλά

MittelstufeMittelstufe  

20032003

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα



  

Γνώσεις Η/ΥΓνώσεις Η/Υ

• Αναφέρονται γνώσεις – πιστοποιημένες ή μη – όπωςΑναφέρονται γνώσεις – πιστοποιημένες ή μη – όπως

• Λειτουργικά συστήματαΛειτουργικά συστήματα

• Γλώσσες προγραμματισμούΓλώσσες προγραμματισμού

• Βάσεις δεδομένωνΒάσεις δεδομένων

• Διαχείριση δικτύουΔιαχείριση δικτύου

• Προγράμματα σχεδιασμούΠρογράμματα σχεδιασμού

• Προγράμματα στατιστικήςΠρογράμματα στατιστικής



  

Γνώσεις Η/ΥΓνώσεις Η/Υ

• Λειτουργικά συστήματα:Λειτουργικά συστήματα: WINDOWSWINDOWS

• Προγράμματα στατιστικής ανάλυσης: Προγράμματα στατιστικής ανάλυσης: SPSSSPSS

• Εφαρμογές:Εφαρμογές: Microsoft office (Word, Microsoft office (Word, 

Excel, Access, PowerPoint), Excel, Access, PowerPoint), 

AcrobatAcrobat

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1



  

Γνώσεις Η/ΥΓνώσεις Η/Υ

• 10/2008 - σήμερα 10/2008 - σήμερα   ECDL ExpertECDL Expert

• 5 – 7/20075 – 7/2007 Σεμινάριο 250 ωρώνΣεμινάριο 250 ωρών

Θέμα:«Στελέχη ανάπτυξης και διαχείρισης Θέμα:«Στελέχη ανάπτυξης και διαχείρισης 

επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων»επικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων»

• 2006-20072006-2007    Υπεύθυνος του ιστοτόπου της Κτηνιατρικής Υπεύθυνος του ιστοτόπου της Κτηνιατρικής 

Σχολής για θέματα ServerΣχολής για θέματα Server

• 11/2004 – 3/200511/2004 – 3/2005 Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Γνώση και χρήση Η/Υ σε περιβάλλον Windows XPWindows XP  

ECDL CoreECDL Core  

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2



  

Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάριαΣυμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια

• Αναφέρουμε:Αναφέρουμε:

• Τίτλο συνεδρίουΤίτλο συνεδρίου

• Φορέα υλοποίησηςΦορέα υλοποίησης

• Τόπο διεξαγωγήςΤόπο διεξαγωγής

• ΗμερομηνίεςΗμερομηνίες

• Γράφουμε χωριστά Ελληνικά και Διεθνή συνέδριαΓράφουμε χωριστά Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια



  

Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάριαΣυμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια

• European Association of Veterinary Diagnostic Imaging (EAVDI) Annual European Association of Veterinary Diagnostic Imaging (EAVDI) Annual 

Meeting, Meeting, Χαλκιδική, ΑύγουστοςΧαλκιδική, Αύγουστος 2007 2007

• ““Molecular, Cellular and Therapeutic Aspects of Cancer”Molecular, Cellular and Therapeutic Aspects of Cancer”,, Department of  Department of 

Pharmaceutical Sciences and CancerPharmaceutical Sciences and Cancer  Net, A.U.TH. Workshop on Cancer Net, A.U.TH. Workshop on Cancer 

Research, Aristotle University of Thessaloniki, Research, Aristotle University of Thessaloniki, ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη, , ΙούνιοςΙούνιος 2007 2007

• Ημερίδα Ημερίδα IVSAIVSA-Θεσσαλονίκης με θέμα «Νοσήματα Γαστρεντερικού στο -Θεσσαλονίκης με θέμα «Νοσήματα Γαστρεντερικού στο 

Σκύλο και στη ΓάταΣκύλο και στη Γάτα»», Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, , Νοέμβριος 2003Νοέμβριος 2003

• 99οο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2002  

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα



  

Ανακοινώσεις σε συνέδριαΑνακοινώσεις σε συνέδρια

• Για κάθε ανακοίνωση δίνουμε τις εξής πληροφορίες με την Για κάθε ανακοίνωση δίνουμε τις εξής πληροφορίες με την 

παρακάτω σειράπαρακάτω σειρά

• Επώνυμο και αρχικό του ονόματος των συγγραφέωνΕπώνυμο και αρχικό του ονόματος των συγγραφέων

• Τίτλος εργασίαςΤίτλος εργασίας

• Τίτλος συνεδρίουΤίτλος συνεδρίου

• ΤόποςΤόπος

• ΗμερομηνίεςΗμερομηνίες



  

Ανακοινώσεις σε συνέδριαΑνακοινώσεις σε συνέδρια

• Αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η εργασίαΑναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η εργασία

• Προφορική ανακοίνωση (Προφορική ανακοίνωση (oral presentation)oral presentation)

• Αναρτημένη ανακοίνωση (Αναρτημένη ανακοίνωση (poster presentation)poster presentation)

• Το όνομα του ατόμου στο οποίο ανήκει το βιογραφικό γράφεται Το όνομα του ατόμου στο οποίο ανήκει το βιογραφικό γράφεται 

με με έντονα γράμματαέντονα γράμματα

• Το όνομα του ατόμου που παρουσίασε την εργασία Το όνομα του ατόμου που παρουσίασε την εργασία 

υπογραμμίζεταιυπογραμμίζεται



  

Ανακοινώσεις σε συνέδριαΑνακοινώσεις σε συνέδρια

• Karagiannis G.Karagiannis G., Zambouli D., , Zambouli D., Oikonomou GOikonomou G., Banos G., Banos G. . “Leptin, growth “Leptin, growth 

hormone receptor and DGAT1 gene polymorphisms in Holstein cattle.”hormone receptor and DGAT1 gene polymorphisms in Holstein cattle.”   123123rdrd  

Annual Meeting of the British Society of Animal Science, Annual Meeting of the British Society of Animal Science, Spa Complex, Spa Complex, 

Scarborough, March 31Scarborough, March 31stst – April 2 – April 2ndnd, 2008 , 2008 (oral presentation)(oral presentation)

• Karagiannis G., Zambouli D., Karagiannis G., Zambouli D., Oikonomou GOikonomou G.,.,  Banos G Banos G. . “Leptin, growth “Leptin, growth 

hormone receptor and DGAT1 gene polymorphisms in Holstein cattle.”hormone receptor and DGAT1 gene polymorphisms in Holstein cattle.”   123123rdrd  

Annual Meeting of the British Society of Animal Science, Annual Meeting of the British Society of Animal Science, Spa Complex, Spa Complex, 

Scarborough, March 31Scarborough, March 31stst – April 2 – April 2ndnd, 2008 , 2008 (oral presentation)(oral presentation)

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα 1 1



  

Ανακοινώσεις σε συνέδριαΑνακοινώσεις σε συνέδρια

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα 2 2

• Ντουλμπέρης ΜΑΝτουλμπέρης ΜΑ, Τσιόλη Β, Πουταχίδης Θ, Πολυζοπούλου Ζ, Καλδρυμίδου , Τσιόλη Β, Πουταχίδης Θ, Πολυζοπούλου Ζ, Καλδρυμίδου 

Ε. «Mυξοθηλώδες επενδύμωμα σε γάτα». 8Ε. «Mυξοθηλώδες επενδύμωμα σε γάτα». 8οο Πανελλήνιο Συνέδριο  Πανελλήνιο Συνέδριο 

Κτηνιατρικής, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου, 2007 Κτηνιατρικής, Αθήνα, 16-18 Μαρτίου, 2007 (προφορική ανακοίνωση)(προφορική ανακοίνωση)

• Οικονόμου ΓΟικονόμου Γ, Αρσένος Γ, Βαλεργάκης ΓΕ, Τσιάρας Α, Ζυγογιάννης Δ, , Αρσένος Γ, Βαλεργάκης ΓΕ, Τσιάρας Α, Ζυγογιάννης Δ, 

Μπάνος Γ. «Γενετική συσχέτιση δεικτών ενεργειακού ισοζυγίου και Μπάνος Γ. «Γενετική συσχέτιση δεικτών ενεργειακού ισοζυγίου και 

χαρακτηριστικών της αναπαραγωγικής ικανότητας σε αγελάδες της φυλής χαρακτηριστικών της αναπαραγωγικής ικανότητας σε αγελάδες της φυλής 

Hostein» 24Hostein» 24οο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Άρτα,  Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Άρτα, 

2008 2008 (προφορική ανακοίνωση)(προφορική ανακοίνωση)  



  

ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις

• Για κάθε δημοσιευμένη εργασία δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίεςΓια κάθε δημοσιευμένη εργασία δίνουμε τις παρακάτω πληροφορίες

• Επώνυμο και αρχικό του ονόματος των συγγραφέωνΕπώνυμο και αρχικό του ονόματος των συγγραφέων

• Τίτλος εργασίαςΤίτλος εργασίας

• Τίτλος επιστημονικού περιοδικούΤίτλος επιστημονικού περιοδικού

• ΤόμοςΤόμος

• ΣελίδεςΣελίδες

• Έτος δημοσίευσηςΈτος δημοσίευσης

• Το όνομα του συγγραφέα στον οποίο ανήκει το βιογραφικό γράφεται με Το όνομα του συγγραφέα στον οποίο ανήκει το βιογραφικό γράφεται με 

έντονα γράμματαέντονα γράμματα



  

ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις

• Ο τρόπος παρουσίασης δεν πρέπει να αλλάζει από τη μια Ο τρόπος παρουσίασης δεν πρέπει να αλλάζει από τη μια 

εργασία στην άλληεργασία στην άλλη

1.1. Emami N, Diamandis EPEmami N, Diamandis EP (2008) (2008) Utility of kallikrein-related peptidases (KLKs)  Utility of kallikrein-related peptidases (KLKs) 

as cancer biomarkers. Clin Chem 54: 1600–1607as cancer biomarkers. Clin Chem 54: 1600–1607

2.2. Elliott MElliott M..BB.., Irwin D, Irwin D..MM.., Diamandis E, Diamandis E..PP..  In silico identification and Bayesian In silico identification and Bayesian 

phylogenetic analysis of multiple new mammalian kallikrein gene families. phylogenetic analysis of multiple new mammalian kallikrein gene families. 

GenomicsGenomics 88 88,, 591–599 591–599  (2006)(2006)  

3.3. Khanna C, Lindblad-Toh K, Vail D, London C, Bergman P. The dog as a Khanna C, Lindblad-Toh K, Vail D, London C, Bergman P. The dog as a 

cancer model. cancer model. Nature BiotechnologyNature Biotechnology  2424: 1065-1066: 1065-1066;;  20062006



  

ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις

• Karagiannis G.,Karagiannis G., Pelekanis M., Loukopoulos P. Scapular  Pelekanis M., Loukopoulos P. Scapular 

osteosarcoma in a 14-month-old golden retriever. The osteosarcoma in a 14-month-old golden retriever. The 

Internet Journal of Veterinary MedicineInternet Journal of Veterinary Medicine, , 4(1)4(1) (2008) (2008)

• Karagiannis G.,Karagiannis G., Karittevlis D., Stergidou M., Diaouris X.  Karittevlis D., Stergidou M., Diaouris X. 

Eosinophilic granuloma in the lower surface of the tongue of a Eosinophilic granuloma in the lower surface of the tongue of a 

cat. Online Journal of Veterinary Research, 12: 9-14cat. Online Journal of Veterinary Research, 12: 9-14 (2008) (2008)

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1



  

ΔημοσιεύσειςΔημοσιεύσεις

• Βαλεργάκης Γ.Ε., Αρσένος, Γ.Βαλεργάκης Γ.Ε., Αρσένος, Γ.,,  Οικονόμου ΓΟικονόμου Γ..  Μέτρα υγιεινής Μέτρα υγιεινής 

στις εκτροφές βοοειδών.στις εκτροφές βοοειδών. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής  Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής 

ΕταιρΕταιρεείας, 59: 9-22 (2008)ίας, 59: 9-22 (2008)

• Βαλεργάκης Γ.Ε., Βαλεργάκης Γ.Ε., Οικονόμου ΓΟικονόμου Γ..  Ο πλακούντας των σπερμάτων Ο πλακούντας των σπερμάτων 

της ελαιοκράμβης στη διατροφή των βοοειδώντης ελαιοκράμβης στη διατροφή των βοοειδών. Περιοδικό της . Περιοδικό της 

Ελληνικής Κτηνιατρικής ΕταιρΕλληνικής Κτηνιατρικής Εταιρεείας, 57: 315-329 (2006) ίας, 57: 315-329 (2006) 

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2



  

Διακρίσεις - ΥποτροφίεςΔιακρίσεις - Υποτροφίες

• ΑναφέρουμεΑναφέρουμε

• Υποτροφίες, βραβεία ή άλλες διακρίσειςΥποτροφίες, βραβεία ή άλλες διακρίσεις

• ΦορέαΦορέα

• Λόγο διάκρισηςΛόγο διάκρισης



  

Διακρίσεις - ΥποτροφίεςΔιακρίσεις - Υποτροφίες

• 20042004 Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στο 

εσωτερικό (από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005) ύστερα από εσωτερικό (από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005) ύστερα από 

συμμετοχή σε ειδικό διαγωνισμό του Ι.Κ.Υ. συμμετοχή σε ειδικό διαγωνισμό του Ι.Κ.Υ. 

• 20002000 Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για την 1Υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για την 1ηη καλύτερη βαθμολογία στα  καλύτερη βαθμολογία στα 

μαθήματα του 3μαθήματα του 3ουου έτους σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής  έτους σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής 

(1999-2000)(1999-2000)

• 19991999 Βράβευση από εταιρεία Ζωοτροφών για την 3Βράβευση από εταιρεία Ζωοτροφών για την 3ηη καλύτερη  καλύτερη 

επίδοση στα μαθήματα της Διατροφής για το 2επίδοση στα μαθήματα της Διατροφής για το 2οο έτος  έτος 

σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής (1998-1999) σπουδών της Κτηνιατρικής Σχολής (1998-1999) 

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα



  

Μέλος επαγγελματικών ή Μέλος επαγγελματικών ή 
επιστημονικών συλλόγων - εταιρειώνεπιστημονικών συλλόγων - εταιρειών

• Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.).Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία (Ε.Κ.Ε.).

• Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (Π.Κ.Σ.).Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (Π.Κ.Σ.).

• Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Παράδειγμα 1Παράδειγμα 1



  

Μέλος επαγγελματικών ή Μέλος επαγγελματικών ή 
επιστημονικών συλλόγων - εταιρειώνεπιστημονικών συλλόγων - εταιρειών

• Μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (από το 2007)Μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου (από το 2007)

• ΜέλοςΜέλος  τουτου  European Society of Veterinary Pathologists European Society of Veterinary Pathologists (από(από  τοτο  

20052005))

• Μέλος του International Veterinary Students' Association Μέλος του International Veterinary Students' Association 

(IVSA) (από το 2003) (IVSA) (από το 2003) 

Παράδειγμα 2Παράδειγμα 2



  

Προσωπικά ενδιαφέρονταΠροσωπικά ενδιαφέροντα

• Αναφέρουμε ενδιαφέροντα – δραστηριότητες τα οποία σκιαγραφούν Αναφέρουμε ενδιαφέροντα – δραστηριότητες τα οποία σκιαγραφούν 
την προσωπικότητά μαςτην προσωπικότητά μας

• ΑθλητισμόςΑθλητισμός

• ΜουσικήΜουσική

• ΖωγραφικήΖωγραφική

• ΟικολογίαΟικολογία

• Πολύ σημαντική η εθελοντική εργασία και η συμμετοχή σε ομαδικά Πολύ σημαντική η εθελοντική εργασία και η συμμετοχή σε ομαδικά 
προγράμματαπρογράμματα

• Αναφέρουμε ΜΟΝΟ δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην Αναφέρουμε ΜΟΝΟ δραστηριότητες που ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα!πραγματικότητα!



  

ΣυστάσειςΣυστάσεις

• Αναφέρουμε τα ονόματα 2-3 ατόμων Αναφέρουμε τα ονόματα 2-3 ατόμων 

• KKαθηγητέςαθηγητές

• EEργοδότεςργοδότες

οι οποίοι οι οποίοι έχουν συμφωνήσειέχουν συμφωνήσει να δώσουν συστάσεις να δώσουν συστάσεις

• Για κάθε άτομο θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίεςΓια κάθε άτομο θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω πληροφορίες

• ΟνοματεπώνυμοΟνοματεπώνυμο

• ΙδιότηταΙδιότητα

• Διεύθυνση εργασίαςΔιεύθυνση εργασίας

• ΤηλέφωνοΤηλέφωνο

• e-maile-mail



  

ΣυστάσειςΣυστάσεις
Your resume Your resume 

looks good but looks good but 
your references your references 

say that you are a say that you are a 
monster!monster!

• Εάν δεν επιθυμούμε να ανακοινώσουμε τις Εάν δεν επιθυμούμε να ανακοινώσουμε τις 

συστάσεις μας εκ των προτέρων κλείνουμε συστάσεις μας εκ των προτέρων κλείνουμε 

το βιογραφικό με την ενότητατο βιογραφικό με την ενότητα

  

«Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν»«Συστάσεις: διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν»

• Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα άτομα που Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα άτομα που 

επιλέξαμε διάκεινται θετικά απέναντί μαςεπιλέξαμε διάκεινται θετικά απέναντί μας



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• Προσαρμόζουμε το βιογραφικό μας σύμφωνα με τις ανάγκες της Προσαρμόζουμε το βιογραφικό μας σύμφωνα με τις ανάγκες της 

εκάστοτε θέσηςεκάστοτε θέσης

• Εταιρεία τροφίμωνΕταιρεία τροφίμων

• ΚτηνιατρείοΚτηνιατρείο

• ResidencyResidency

• Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδώνΠρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών

• Εκπόνηση διδακτορικής διατριβήςΕκπόνηση διδακτορικής διατριβής



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• Μπορούμε να συμπεριλάβουμε θεματική ενότητα με τίτλοΜπορούμε να συμπεριλάβουμε θεματική ενότητα με τίτλο

• Προπτυχιακές εργασίεςΠροπτυχιακές εργασίες  (βαθμός)(βαθμός)

• Μαθήματα επιλογής (βαθμός)Μαθήματα επιλογής (βαθμός)

για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας ή επιπλέον γνώσεις που για να δείξουμε το ενδιαφέρον μας ή επιπλέον γνώσεις που 

έχουμε αποκτήσει στο αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσηςέχουμε αποκτήσει στο αντικείμενο της συγκεκριμένης θέσης



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• Βιοτεχνολογία τροφίμωνΒιοτεχνολογία τροφίμων

• Μικροβιολογία τροφίμωνΜικροβιολογία τροφίμων

• Ασφάλεια και έλεγχος τροφίμων στην πράξη (νομοθετικό πλαίσιο, Ασφάλεια και έλεγχος τροφίμων στην πράξη (νομοθετικό πλαίσιο, 

υποχρεώσεις και απαιτούμενα προσόντα από τους Κτηνίατρους). υποχρεώσεις και απαιτούμενα προσόντα από τους Κτηνίατρους). 

Τεχνολογία αλιευμάτων. Συσκευασία τροφίμων ζωικής προελεύσεωςΤεχνολογία αλιευμάτων. Συσκευασία τροφίμων ζωικής προελεύσεως

• Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως: Επιθεώρηση του κρέατος. Υγιεινή τροφίμων ζωικής προελεύσεως: Επιθεώρηση του κρέατος. 

Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP HACCP στα σφαγεία και στις στα σφαγεία και στις 

βιομηχανίες τροφίμων Ζ.Π.βιομηχανίες τροφίμων Ζ.Π.

Αίτηση για θέση σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΑίτηση για θέση σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαθήματα επιλογήςΜαθήματα επιλογής



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• Χειρουργική μαλακών ιστών ζώων συντροφιάςΧειρουργική μαλακών ιστών ζώων συντροφιάς

• Ορθοπαιδική και νευροχειρουργική των ζώων συντροφιάςΟρθοπαιδική και νευροχειρουργική των ζώων συντροφιάς

• Χειρουργική-Παθολογία-Μαιευτική ιπποειδώνΧειρουργική-Παθολογία-Μαιευτική ιπποειδών

Αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αίτηση για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»«ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ»

Μαθήματα επιλογήςΜαθήματα επιλογής



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• ΘέμαΘέμα:: «Ατροπίνη: Ένα σημαντικό φάρμακο στην Κτηνιατρική «Ατροπίνη: Ένα σημαντικό φάρμακο στην Κτηνιατρική 

πράξη» πράξη» 

Βαθμός: 10Βαθμός: 10

• Θέμα:Θέμα: «Αλλεργίες και αντιισταμινικά φάρμακα»«Αλλεργίες και αντιισταμινικά φάρμακα»

Βαθμός: 9Βαθμός: 9

Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στη 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Προπτυχιακές εργασίεςΠροπτυχιακές εργασίες



  

Χρυσός ΚανόναςΧρυσός Κανόνας……!!

• Θέμα:Θέμα: «Ιστοπαθολογικοί τύποι της νεοπλασίας του στομάχου «Ιστοπαθολογικοί τύποι της νεοπλασίας του στομάχου 

σταστα  ζώα συντροφιάς»ζώα συντροφιάς»

Βαθμός: 9Βαθμός: 9

Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Προπτυχιακές εργασίεςΠροπτυχιακές εργασίες

Μαθήματα επιλογήςΜαθήματα επιλογής

• Συγκριτική Παθολογική Ανατομική των ΝεοπλασιώνΣυγκριτική Παθολογική Ανατομική των Νεοπλασιών

ΒαθμόςΒαθμός: : 1010



  

Χρήσιμες ΟδηγίεςΧρήσιμες Οδηγίες

• Πρέπει να είναι προσεγμένο, επαγγελματικό και ευανάγνωστοΠρέπει να είναι προσεγμένο, επαγγελματικό και ευανάγνωστο

• Πρέπει να είναι πλήρες, σαφές και κατατοπιστικό Πρέπει να είναι πλήρες, σαφές και κατατοπιστικό 

• Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με αντίστροφη Οι πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται με αντίστροφη 

χρονολογική σειράχρονολογική σειρά

• Η εμφάνιση του πρέπει να είναι ομοιόμορφηΗ εμφάνιση του πρέπει να είναι ομοιόμορφη



  

• Οι πληροφορίες πρέπει να είναι Οι πληροφορίες πρέπει να είναι 

οργανωμένες με λογική σειρά σε οργανωμένες με λογική σειρά σε 

ενότητες για να διευκολύνουν τον ενότητες για να διευκολύνουν τον 

αναγνώστη να εντοπίσει τα σημεία αναγνώστη να εντοπίσει τα σημεία 

που τον ενδιαφέρουνπου τον ενδιαφέρουν

• Χρησιμοποιήστε Χρησιμοποιήστε bulletsbullets ή  ή 

αρίθμηση - όχι παραγράφουςαρίθμηση - όχι παραγράφους

Χρήσιμες ΟδηγίεςΧρήσιμες Οδηγίες



  

• Προσέξτε την ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένουΠροσέξτε την ορθογραφία και τη σύνταξη του κειμένου

• Χρησιμοποιήστε χαρτί Α4 σε λευκό χρώμαΧρησιμοποιήστε χαρτί Α4 σε λευκό χρώμα

• Αριθμήστε τις σελίδεςΑριθμήστε τις σελίδες

• Η προτεινόμενη γραμματοσειρά είναι Η προτεινόμενη γραμματοσειρά είναι Times New Roman Times New Roman ή ή Arial Arial (10-12)(10-12)

• Το ονοματεπώνυμο να ξεχωρίζει με πιο Το ονοματεπώνυμο να ξεχωρίζει με πιο έντοναέντονα γράμματα, να είναι  γράμματα, να είναι 

υπογραμμισμένουπογραμμισμένο, ή γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ή γραμμένο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Χρήσιμες ΟδηγίεςΧρήσιμες Οδηγίες



  

• Ανανεώνετε συστηματικά το Ανανεώνετε συστηματικά το 

βιογραφικό σας σημείωμα βιογραφικό σας σημείωμα 

με όποια νέα στοιχεία με όποια νέα στοιχεία 

προκύπτουν με την πάροδο προκύπτουν με την πάροδο 

του χρόνουτου χρόνου

Χρήσιμες ΟδηγίεςΧρήσιμες Οδηγίες



  

Τι να αποφύγετε…Τι να αποφύγετε…

• Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό με καλλιτεχνήματα-χρώματα Μην εμπλουτίζετε το βιογραφικό με καλλιτεχνήματα-χρώματα 

• Μη χρησιμοποιείτε άστοχες και περιττές εκφράσεις Μη χρησιμοποιείτε άστοχες και περιττές εκφράσεις 

π.χ. «τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν…»π.χ. «τα καθήκοντά μου περιελάμβαναν…»

• Μη χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες Μη χρησιμοποιείτε προσωπικές αντωνυμίες 

π.χ. «εγώ εργάστηκα στο κτηνιατρείο…»π.χ. «εγώ εργάστηκα στο κτηνιατρείο…»

• Μη χρησιμοποιείτε «μη επαγγελματικά» Μη χρησιμοποιείτε «μη επαγγελματικά» e-mailse-mails

  π.χ. π.χ. bigdaddy7@e-mail.combigdaddy7@e-mail.com

mailto:bigdaddy7@e-mail.com


  

• Μη γράφετε ψευδή στοιχείαΜη γράφετε ψευδή στοιχεία

• Μην παρουσιάζετε μια υπερβολική Μην παρουσιάζετε μια υπερβολική 

εικόνα των προσόντων σαςεικόνα των προσόντων σας

Τι να αποφύγετε…Τι να αποφύγετε…



  

An “ability to smell fear” is a quality I’ve never An “ability to smell fear” is a quality I’ve never 
seen listed on a resume before…seen listed on a resume before…

Τι να αποφύγετεΤι να αποφύγετε……

• Μην αναφέρετε στοιχεία της Μην αναφέρετε στοιχεία της 

προσωπικότητας ή του χαρακτήρα προσωπικότητας ή του χαρακτήρα 

σας τα οποία δεν είναι άμεσα σας τα οποία δεν είναι άμεσα 

αποδείξιμααποδείξιμα

        



  

Τι να αποφύγετεΤι να αποφύγετε……

• Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά Μη χρησιμοποιείτε συντομογραφίες λέξεων ή αρχικά 

που δεν είναι καθιερωμέναπου δεν είναι καθιερωμένα

• Μη στέλνετε διορθωμένες φωτοτυπίεςΜη στέλνετε διορθωμένες φωτοτυπίες

• Μην υπογράφετε το βιογραφικό σας σημείωμαΜην υπογράφετε το βιογραφικό σας σημείωμα

• Μη βάζετε προσωπική φωτογραφίαΜη βάζετε προσωπική φωτογραφία





-1- -2-

Υπόδειγ
μα Βιογραφικο

ύ 1

Υπόδειγ
μα Βιογραφικο

ύ 1



-3-



-1- -2-

Υπόδειγμα Βιογραφικού 2

Υπόδειγμα Βιογραφικού 2



-3- -4-



-5-



Υπόδειγμα Βιογραφικού 3

Υπόδειγμα Βιογραφικού 3





Υπόδειγμα Βιογραφικού 4

Υπόδειγμα Βιογραφικού 4





  

Καλή επιτυχία!!!Καλή επιτυχία!!!
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