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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο»
(MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law)
1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών
Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
στο αντικείμενο «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law)
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, ενώ το Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in
Bioeconomy: Biotechnology and Law) θα διεξαχθεί μέσω ευέλικτων μορφών μάθησης που θα συνδυάζουν
την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και η διάρκειά τους είναι συνάρτηση της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν οι φοιτητές.
Αυτή προσδιορίζεται από τη φύση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) που θα εκπονήσουν. Για τους
φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η
διάρκεια φοίτησης περιλαμβάνει δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο για την ολοκλήρωση της
διπλωματικής εργασίας. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν να εκπονήσουν ερευνητική
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η χρονική διάρκεια περιλαμβάνει δύο εξάμηνα διδασκαλίας και δύο
εξάμηνα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές
επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια
στην περίπτωση μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

3. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί,
μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις
διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Το Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) είναι
διεπιστημονικό και έχει κυρίως πρακτικό στόχο. Προσφέρει τεχνολογική, νομική και διαχειριστική
εξειδίκευση, άμεσα χρηστική τόσο στα νομικά επαγγέλματα, όσο και στα επαγγέλματα επιστημών και
τεχνολογίας, που αφορά το αντικείμενό του. Συγκεκριμένα στοχεύει σε τομείς, όπως: οι μονάδες υγείας, η
βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων, η βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία γεωργικών μη
βρώσιμων προϊόντων, χημική βιομηχανία, ο τομέας της έρευνας (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια),
δικηγόρους και managers που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (π.χ. νομικούς ή τεχνικούς
συμβούλους εταιρειών). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων ή
οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα εν λόγω πεδία.
5. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το
επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική
εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής
γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.
6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 1 Νοεμβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των
θέσεων),
ακολουθώντας
τις
οδηγίες
που
βρίσκονται
στον
σύνδεσμο
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html. Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται
να επισυνάψουν τα παρακάτω:
•
•
•
•

•

•

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους
απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC
(850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν
κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να
ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 1 Νοεμβρίου 2020.
Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε
κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν
να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο e-mail infoseba@ihu.edu.gr
από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται.
Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

7. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία
και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών
και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807529/526, email: infoseba@ihu.edu.gr).

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα,
συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή
τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα
αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει
δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30
ημερών.

Θεσσαλονίκη, 22 Ιουνίου 2020
Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μανόλης Μανωλεδάκης
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SCHOOL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND ECONOMICS
ANNOUNCEMENT
Admission of Graduate Students
“MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law”
1. The School of Humanities, Social Sciences and Economics of the University Center of International
Programmes of Studies of the International Hellenic University invites interested parties to apply for the
Postgraduate Programme of Studies " MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law" for the academic year
2020-2021. All courses are taught exclusively in English, whereas the courses in the Postgraduate
Programme "MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law" will be conducted through flexible learning
methods combining the traditional face-to-face education with distant learning.
2. The post graduate studies for this MSc programme lead to the acquisition of a Master’s Degree. The
duration of the studies depends on the kind of stream being chosen by the students. This stream is
determined by the nature of the undertaken dissertation (experimental or non-experimental dissertation).
For students who will choose a non-experimental dissertation, the full-time attendance of taught courses
for two academic semesters and the preparation of a master’s dissertation for one more semester are
required. For those who will choose an experimental research-based dissertation, the programme’s
curriculum requires the full-time attendance of taught courses for two academic semesters plus two
academic semesters for the preparation of the master’s dissertation. For students who wish to attend the
programme on a part-time basis, the programme gives this possibility upon their request. In this case, the
duration of the MSc is doubled.
3. The International Hellenic University accepts, after a careful selection process, graduates from Greek
universities or equivalent institutions from abroad and from Technological Educational Institutions in
related subject areas according to Law 4485/2017 and 4610/2019, as applicable.
4. The MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law is designed to provide knowledge and develop skills for
those occupied in public or private services dealing with the consultation, management, studies of
Biotechnological products and processes and willing to be involved in Bioeconomy. The programme is
interdisciplinary and it has primarily a practical purpose. It provides legal and management expertise,
directly usable in all groups of scholars, those with legal education, business and economical background
and those trained in relevant scientific and technological disciplines. The programme is directed to students
and executives who desire to expand their specialization in the relevant fields.

5. The selection of postgraduate students will be undertaken in accordance with the provisions of current
legislation based on the relevance of the subject of the candidate’s first degree with the subject area of the
postgraduate programme, the grades received in first degree qualifications, the grades received on the
thesis and undergraduate courses related to the MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law, the
candidate’s certified proficiency in the English language, the candidate’s curriculum vitae and
recommendation letters.
6. Interested parties are invited to submit their application by November 1st, 2020 or until places are filled, by
following instructions at the link http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.
Application documentation must include the following:
• A detailed curriculum vitae
• Copy of the first cycle degree
• Copy of the transcript of grades
• Certification of English Language proficiency is demonstrated by submitting one of the following titles
proving very good level: IELTS (6.5 or above), TOEFL (90 or above), TOEIC (850 or above). In case of
absence of these, other certificates are also acceptable which prove, however, excellent knowledge
of English, according to those standards designated by the Greek Authority ASEP. Candidates who do
not possess the relevant certification may submit an application on the understanding that, in order
to be allowed to commence Postgraduate Studies, they must submit such a certificate by November
1st, 2020
• Two recommendation letters that testify the candidate’s suitability for the Programme in signed and
sealed envelopes. Alternatively, the referees can send the signed recommendation letters to
infoseba@ihu.edu.gr by their official institutional email address
• Two passport size photographs
7. Further information is available from the Secretariat and the Programme Managers of the School of
Humanities, Social Sciences and Economics of the University Center of International Programmes of Studies
of the International Hellenic University (tel. 2310 807529/526, email: infoseba@ihu.edu.gr).
Compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EE 2016/679)
Prospective students who submit an application and the supporting documents, give their consent to the
processing of their personal data for the purpose of assessment of their candidacy in order to become
accepted to a postgraduate programme of the International Hellenic University.
If a candidate is not selected, his/her details are deleted from the School’s archives within a period of 30
days. A candidate whose application is not successful is entitled to receive the documents submitted,
otherwise the documents are destroyed within 30 days.
Thessaloniki, 22 June 2020
The Dean of the School
Associate Professor
Manolis Manoledakis

