
 

 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

στο Δ.Π.Μ.Σ.«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») - 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

στο Δ.Π.Μ.Σ.«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνεται με συνυπολογισμό έξι 
(6) κριτηρίων. Τα μόρια που αντιστοιχούν σε κάθε κριτήριο λειτουργούν αθροιστικά χωρίς 
ωστόσο να είναι αναγκαίο ο/η υποψήφιος να ανταποκρίνεται σε όλα. Τα κριτήρια είναι 
μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων κατά περίπτωση.  
 
1ο κριτήριο 
 
Βαθμός πτυχίου(Μέγιστο 20 μόρια).  

Η μοριοδότηση του υποψηφίου γίνεται με συνδυασμό του βαθμού πτυχίου και του συντελεστή  
2 (δύο). Για παράδειγμα, ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 20 μόρια [Βαθμός 
πτυχίου  10 Χ τον συντελεστή  2 =20 μόρια], ένας απόφοιτος με βαθμό πτυχίου 7,20 λαμβάνει 
14,40 μόρια [Βαθμός πτυχίου  7,20 Χ τον συντελεστή  2 = 14,40 μόρια].  

2ο κριτήριο 

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις ή άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια (shortpapers) ή 
περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής (originalpapers). 
 
Η μέγιστη μοριοδότησησ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα15 μόρια. 
 
Συγκεκριμένα μοριοδοτείται με 5 μόρια ο 1ος συγγραφέας σε όλες τις περιπτώσεις 
(ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ), με 3 μόρια ο 2ος συγγραφέας και από 1 μόριο στις υπόλοιπες 
θέσεις. Αναλυτικότερα: 
  

 



 
 

Προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια[που να διαθέτουν 
Επιστημονική Επιτροπή] της ημεδαπής ή αλλοδαπής με:  

5 μόρια  ο 1ος συγγραφέας 

3 μόρια  ο 2ος συγγραφέας 

1 μόριο  από τον  3ο και  μετέπειτα  συγγραφέα 

 

Άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια (shortpapers) ή περιοδικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής 
(originalpapers), έντυπα ή ηλεκτρονικά της ημεδαπής ή αλλοδαπής [που να διαθέτουν 
Επιστημονική Επιτροπή και τα άρθρα που δημοσιεύονται να κρίνονται με διαδικασία 
ανεξάρτητης ανώνυμης (‘τυφλής’) κρίσης] με: 

5 μόρια  ο 1ος συγγραφέας 

3 μόρια  ο  2ος συγγραφέας 

1 μόριο  από τον  3ο και  μετέπειτα  συγγραφέα  

 

Ο υποψήφιος στο φάκελο υποψηφιότητας πρέπει να καταθέσει:  

 Για κάθε επιστημονικό άρθρο (shortpaperoriginalpaper)την αντίστοιχη βεβαίωση 
δημοσίευσης από το επιστημονικό περιοδικό, τη φωτοτυπία της σελίδας του περιοδικού 
με την επιστημονική επιτροπή καθώς και τη φωτοτυπία του εξωφύλλου. 

 Για κάθε προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωσηαπό τα επίσημα πρακτικά των περιλήψεων 
του Συνεδρίου με την αντίστοιχη βεβαίωση από το επιστημονικό συνέδριο. 

 
3ο κριτήριο 
 
Αποδεδειγμένη επαγγελματικήδραστηριότητα του υποψηφίου* (Μέγιστο 15 μόρια, 3 μόρια 
για κάθε έτος).  
 
Συγκεκριμένα μοριοδοτείται πενταετής επαγγελματική προϋπηρεσία, 60 μήνες μέγιστο, με 0,25 
μόρια ο μήνας. Για παράδειγμα  0,25 Χ 60 μήνες = 15 μόρια.  
 
Τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η επαγγελματική προϋπηρεσία αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης * 
 
 
4οκριτήριο 
 
Συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα (μέγιστο 15 μόρια, 5 μόρια ανά 
πρόγραμμα). 
Για συμμετοχή σε ερευνητικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα απαιτείται βεβαίωση από την Επιτροπή 
Ερευνών ή τον Υπεύθυνο Φορέα. 
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5οκριτήριο 
 
Το δεύτερο πτυχίο μοριοδοτείται: 

- από άλλο Τμήμα ΑΕΙ με 25 μόρια  
- από ΤΕΙ με 15 μόρια 

Η μέγιστη μοριοδότηση σ’ αυτό το κριτήριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 25 μόρια.  
 
 
6οκριτήριο 
 
Επιπλέον των κριτηρίων για τους κατόχους πιστοποιητικών στην ξένη γλώσσα σε ανώτερο 
επίπεδο του Β2 (καλής γνώσης), προστίθεται 10% των μορίων που συγκέντρωσαν. 
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