ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

Αντιςτοιχία Σμημάτων - Δυνατότητεσ Μετεγγραφήσ ςε άλλα Σμήματα:
* Από το τμήμα δεν υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφήσ ςε αντίςτοιχα τμήματα.

κοπόσ - Αντικείμενο πουδών: Το Τμιμα Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ αςχολείται με τθν
καλλιζργεια και προαγωγι τθσ επιςτιμθσ τθσ Μοριακισ Βιολογίασ και τθσ Γενετικισ. Ζχει ςκοπό τθν
κατάρτιςθ επιςτθμόνων ικανϊν να αςκοφν βαςικι ζρευνα ςτισ βιοεπιςτιμεσ, να εφαρμόηουν τισ γνϊςεισ
και τθν εμπειρία τουσ ςτθν Ιατρικι Ζρευνα, να ςυμμετζχουν ςτθν οργάνωςθ τθσ βιοτεχνολογίασ και ςτθ
διδαςκαλία των βιοεπιςτθμϊν.

Οι προπτυχιακέσ ςπουδέσ διαρκούν ςυνολικά 4 χρόνια και χωρίζονται ςε 8 ακαδημαΰκά
εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα έτη των ςπουδών τουσ οι φοιτητέσ εξοικειώνονται με τισ
βαςικέσ έννοιεσ και αρχέσ των Μοριακών Βιοεπιςτημών καθώσ και με τισ ςύγχρονεσ
μεθόδουσ και τεχνικέσ. Κατά το τρίτο και τέταρτο έτοσ οι φοιτητέσ εμβαθύνουν ςτη μελέτη
τησ Μοριακήσ Βιολογίασ και Γενετικήσ καθώσ επίςησ και των εφαρμογών τουσ.

Ενδεικτικά Μαθήματα:
Γενικι Βιολογία, Βιολογία Κυττάρου, Βιοςτατιςτικι, Στοιχεία Φυςικοχθμείασ και Βιοφυςικισ, Γενετικι,
Ηωολογία, Μοριακι Βιολογία, Γενικι και Ανόργανθ Χθμεία, Ενηυμολογία, Βιοπλθροφορικι, Εµβρυολογία &
Μοριακή Βιολογία Ανάπτυξησ, Γενετική Πληθυςµών και Εξέλιξη, Εφαρµοςμένη Βιοτεχνολογία, Μοριακή
Κυτταρική Βιολογία, Γενετική Ανθρώπου, Εφαρμογέσ τησ Μοριακήσ Βιολογίασ ςτισ Επιςτήμεσ Υγείασ,
Μοριακή Νευροβιολογία κ.ά.

Σο Σμήμα αποτελείται από τουσ εξήσ τομείσ:
1. Βαςικϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν, Βιοχθμείασ & Βιοτεχνολογίασ,
2. Μοριακισ & Υπολογιςτικισ Βιολογίασ,
3. Μοριακισ, Κυτταρικισ, Αναπτυξιακισ Βιολογίασ & Βιομοριακϊν Εφαρμογϊν,
4. Γενετικισ, Γονιδιωματικισ & Συςτθματικισ Οργανιςμϊν

Σα Εργαςτήρια του Σμήματοσ:
1. Οργανικισ Βιολογικισ Χθμείασ & Χθμείασ Φυςικϊν Προϊόντων,
2. Γονιδιακισ Ζκφραςθσ, Μοριακισ Διάγνωςθσ & Σφγχρονων Θεραπευτικϊν Μζςων,
3. Μοριακισ Κυτταρικισ Βιολογίασ, Κυτταρικοφ Κφκλου & Πρωτεομικισ,
4. Μοριακισ Βιολογίασ τθσ Ανάπτυξθσ & Μοριακισ Νευροβιολογίασ,
5. Γενετικισ Πλθκυςμϊν & Εξζλιξθσ

Μεταπτυχιακζσ πουδζσ
Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκησ
• Μεταφραςτικι Ζρευνα ςτθν Μοριακι Βιολογία και Γενετικι

* Οι απόφοιτοι του τμήματοσ μποροφν να παρακολουθήςουν μεταπτυχιακά ςε όποιο
αντικείμενο επιθυμοφν, όπωσ και οι απόφοιτοι των τμημάτων Βιολογίασ.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ
Οι απόφοιτοι του Τμιματοσ μποροφν να εργαςτοφν:
 Ωσ Κακθγθτζσ Βιολογίασ (ΠΕ04.04) ςτθ δθμόςια και ιδιωτικι εκπαίδευςθ.
 Σε Διαγνωςτικά εργαςτιρια. Είναι γνωςτό, πλζον, ότι διαγνωςτικζσ και ευαίςκθτεσ τεχνικζσ
ςτθρίηονται ςε τεχνικζσ Μοριακισ Βιολογίασ.
 Σε Βιοτεχνολογικζσ εταιρίεσ. Αν και αυτόσ ο τομζασ δεν είναι ακόμθ αρκετά αναπτυγμζνοσ ςτθν
Ελλάδα, ιδθ τα πρϊτα προϊόντα προερχόμενα από ηϊα και φυτά γενετικά τροποποιθμζνα με τισ
μεκόδουσ τθσ Γενετικισ Μθχανικισ ζχουν εγκρικεί και καταναλϊνονται ςε πολλζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
 Σε Νοςθλευτικά Ιδρφματα. Θ Μοριακι Ιατρικι και θ Γονιδιακι κεραπεία εξελίςςονται δυναμικά και
εδραιϊνουν τθ κζςθ τουσ ςτθ ςφγχρονθ Ιατρικι ςκζψθ και πράξθ. Οι απόφοιτοι κα είναι εξαιρετικοί
πικανοί ςυνεργάτεσ με γιατροφσ τόςο ςε διαγνωςτικά όςο και ςε κεραπευτικά κζματα.
 Σε Πανεπιςτθμιακά και Ερευνθτικά κζντρα.
 Στο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, ςε υπθρεςίεσ υγείασ και ςε κρατικζσ υπθρεςίεσ όπωσ είναι ο Ενιαίοσ
Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικζσ υπθρεςίεσ ι άλλεσ μονάδεσ.
 Ωσ Εξειδικευμζνο Προςωπικό. Απαςχόλθςθ ςτον τφπο, ςε ιδιωτικζσ νομικζσ και αςφαλιςτικζσ
εταιρίεσ, κακϊσ και ςε αντίςτοιχεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ αποτελοφν κζςεισ εργαςίασ των νζων
επιςτθμϊν.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ (ΔΠΘ): http://www.mbg.duth.gr/

