
Επικοινωνία

Η ιστοσελίδα του Τµήµατος παρέχει 
εκτενείς πληροφορίες για το πρόγραµµα 
σπουδών, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό 
και την ερευνητική δραστηριότητα. 

https://bio.uth.gr/

Για επιπλέον ερωτήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε 
µε τη γραµµατεία του Τµήµατος 

e-mail: g-bio@uth.gr
Τηλ.: 2410 565271-72-73

1. Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας
2. Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισµών
3. Δοµικής & Λειτουργικής Βιοχηµείας
4. Βιοοργανικής Χηµείας
5. Βιοτεχνολογίας Μικροβίων – Μοριακής Βακτηριολογίας – Ιολογίας
6. Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωµατικής
7. Βιοτεχνολογίας Φυτών & Περιβάλλοντος
8. Βιοπληροφορικής

Η Έρευνα στο Τµήµα

Σηµαντική προτεραιότητα του Τµήµατος αποτελεί η βασική 
και εφαρµοσµένη έρευνα η οποία υποστηρίζεται 
συστηµατικά µε ανταγωνιστική χρηµατοδότηση τόσο 
ελληνική όσο και ευρωπαϊκή και την τελευταία πενταετία 
αγγίζει τα 10 εκατοµµύρια ευρώ. Η αριστεία στις 
ερευνητικές επιδόσεις του Τµήµατος αντικατοπτρίζεται 
από τον αυξηµένο αριθµό δηµοσιεύσεων (39 

δηµοσιεύσεις/έτος) σε διεθνή περιοδικά υψηλού 
συντελεστή απήχησης (impact factor) οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από µεγάλη αναγνωρισιµότητα 
(citations).  
Η ερευνητική δραστηριότητα πραγµατοποιείται σε οκτώ 
Εργαστήρια τα οποία έχουν θεσµοθετηθεί µε ΦΕΚ.
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Λίγα λόγια για το Τµήµα

Το Τµήµα ιδρύθηκε το 2000 και προσφέρει υψηλού επιπέδου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευ-
ση σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο στους τοµείς της βιοχηµείας και της βιοτεχνολογί-
ας. Μέχρι σήµερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 800 Βιοχηµικοί-Βιοτεχνολόγοι και 
έχουν απονεµηθεί περισσότεροι από 580 µεταπτυχιακοί και 70 διδακτορικοί τίτλοι   .
Στο Τµήµα υπηρετούν 23  µε γνωστικά Καθηγητές, Αναπληρωτές και Επίκουροι Καθηγητές
αντικείµενα αιχµής σε θέµατα υγείας, αγροδιατροφής και περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν 
αναπτύξει συνεργασίες υψηλού επιπέδου µε εθνικά και διεθνή επιστηµονικά Ιδρύµατα, 
καθιστώντας το Τµήµα σηµαντικό πόλο ερευνητικής καινοτοµίας τόσο στην Ελλάδα όσο και 
διεθνώς. 
Η διασύνδεση µε την κοινωνία αποτελεί προτεραιότητα για το Τµήµα και επιχειρείται µέσα από 
ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς κοινωνικούς φορείς, παρεµβάσεις στα ΜΜΕ και 
διοργάνωση εκδηλώσεων.

Οι πτυχιούχοι έχουν κατοχυρωµένα επαγγελµατικά 
δικαιώµατα τα οποία έχουν οριστεί µε Προεδρικά Διατάγµατα 
(ΠΔ 104/2009). Ειδικότερα, µπορούν να ασχολούνται µε την 
έρευνα, τη διδασκαλία και την πραγµατογνωµοσύνη στον τοµέα 
των βιοεπιστηµών, να απασχολούνται σε δηµόσιες υπηρεσίες 
υγείας, να παρέχουν υπηρεσίες σε κρατικές υπηρεσίες, να 
διευθύνουν ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες, να 
διεξάγουν βιοχηµικό και βιοτεχνολογικό έλεγχο παραµέτρων 
περιβάλλοντος και να συµµετέχουν σε µελέτες προστασίας και 
διαχείρισης περιβάλλοντος, να εκπονούν µελέτες και 
εργαστηριακές αναλύσεις, να εφαρµόζουν βιοτεχνολογικές 
µεθόδους και µεθόδους γενετικής µηχανικής σε βιοµηχανικά 
προϊόντα και να ασχολούνται µε την επιστηµονική έρευνα και 
την παροχή συµβουλών στον τοµέα της βιοπληροφορικής. 
Επιπλέον, οι πτυχιούχοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο 
εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων (κωδ. 04), για την κάλυψη των 
διδασκόµενων µαθηµάτων του οικείου κλάδου (ΠΔ 148/2017).
Από την παρακολούθηση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας 
και τον προσδιορισµό του επαγγελµατικού προφίλ τους 
προκύπτει ότι το 70% των αποφοίτων εργάζονται στο 
αντικείµενο σπουδών τους.

Πρόγραµµα Σπουδών
Το Πρόγραµµα σπουδών διαρκεί 4 έτη και αντιστοιχεί σε 240 ECTS. Ετησίως, το Τµήµα υποδέχεται περισσότερους από 100 
φοιτητές/-τριες. 

Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγµατοποιούνται 
παράλληλα µε τις διαλέξεις σε µικρές οµάδες φοιτητών/-
τριων και περιλαµβάνουν διεξαγωγή πειραµάτων, 
προσοµοιώσεις ερευνητικών χειρισµών, υπολογιστική 
εξάσκηση, αξιολόγηση πειραµατικών δεδοµένων και 
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επιστηµονικούς και εργασιακούς 
χώρους.

Μέσω των φροντιστηριακών µαθηµάτων, των εργασιών, 
των ασκήσεων και των παρουσιάσεων εξειδικευµένων 
θεµάτων επιστηµονικών ερευνών, οι οποίες γίνονται από 
τους φοιτητές/-τριες και βασίζονται στην αναζήτηση 
σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας, ενθαρρύνεται και 
καλλιεργείται η ουσιαστική κατανόηση. 

Η Πρακτική Άσκηση αποσκοπεί στην απασχόληση όλων 

των φοιτητών/-τριων σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του 
ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα για τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο 
µετά την ολοκλήρωση του 6ου εξαµήνου και αµείβεται µέσω 
ΕΣΠΑ. Σκοπός είναι οι φοιτητές/-τριες να εφαρµόσουν την 
γνώση που απέκτησαν και να αναπτύξουν τις κατάλληλες 
δεξιότητες.

οΗ Πτυχιακή Εργασία πραγµατοποιείται στο 8  εξάµηνο και 
εκπαιδεύει τους φοιτητές/-τριες στο να απαντούν σε ένα 
βιολογικό ερώτηµα σχεδιάζοντας µία πειραµατική 
διαδικασία, να κατανοούν και να εκτελούν τις κατάλληλες 
εργαστηριακές τεχνικές, να παρουσιάζουν τα αποτελέσµατά 
τους δηµόσια στο πλαίσιο ηµερίδας και να συγγράφουν την 
διατριβή τους ακολουθώντας τους κανόνες των 
επιστηµονικών δηµοσιεύσεων. 

Τι µελετά η Βιοχηµεία και η Βιοτεχνολογία;

H Βιοχηµεία, συνδυάζοντας τη Χηµεία 
µε τη Βιολογία, µελετά τις χηµικές 
διεργασίες και τους µηχανισµούς που 
διέπουν τα βιολογικά συστήµατα. Η 
Βιοχηµεία ασχολείται µε τη µελέτη της 
ζωής σε µοριακό επίπεδο προσφέροντας 
νέα γνώση για το πώς τα βιολογικά µόρια 
αλληλεπιδρούν και οργανώνονται στα 
ζωντανά κύτταρα και τους οργανισµούς.

Η Βιοτεχνολογία, αξιοποιώντας οργανισµούς, βιολογικά συστήµατα και βιολογικές διαδικασίες, στοχεύει στην 
παραγωγή χρήσιµων και εµπορικά αξιοποιήσιµων προϊόντων που βρίσκουν εφαρµογή σε τοµείς όπως της υγείας, του 
περιβάλλοντος, της διατροφής και στη βιοµηχανία.

Ποιες είναι οι προοπτικές των πτυχιούχων του Τµήµατος; 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Τµήµα ενθαρρύνει τη µάθηση 
των φοιτητών/-τριων, αλλά και την αυτονοµία τους, δίνοντάς 
τους τη δυνατότητα µεγαλύτερης συµµετοχής και ελέγχου 
της µαθησιακής διαδικασίας και παράλληλα τους εφοδιάζει 
µε τις κατάλληλες δεξιότητες. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει 
διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, φροντιστήρια, πρακτική 
άσκηση και ερευνητική πτυχιακή εργασία. 

1ο εξάµηνο                                     ECTS
Γενική Βιολογία       6  
Γενική Χηµεία για Βιοεπιστήµες     6 
Οργανική Χηµεία      6 
Δοµή και Ανάλυση Βιοµορίων     5 
Εισαγωγή στην Πληροφορική      5 
Αγγλικά        2 

2ο εξάµηνο                              ECTS   
Βιοοργανική Χηµεία      6 
Βιοσύνθεση Μακροµορίων-Ρύθµιση 
Γονιδιακής  Έκφρασης 6 
Φυσιολογία Ι       6 
Κυτταρική Βιολογία      6 
Βιοστατιστική       6 

3ο εξάµηνο                              ECTS 
Ενζυµολογία       6 
Μικροβιολογία-Ιολογία      6 
Γενετική       6 
Φυσιολογία ΙΙ       6
Μοριακή Βιολογία      6

4ο εξάµηνο                                     ECTS 
Μεταβολισµός       6
Βιοπληροφορική      6
Φυσιολογία Φυτών      6
Μεταγωγή Σήµατος      6
Γενετική Ανθρώπου      6

5ο εξάµηνο                              ECTS 
Βιοχηµική Τοξικολογία      5
Μοριακή & Αναπτυξιακή Βιολογία
Φυτών   5
Αναπτυξιακή Βιολογία      5
Βιοχηµική Φαρµακολογία  5
Εξέλιξη 5
Μαθήµατα Επιλογής* 5

*Νευροεπιστήµες και Συµπεριφορά, 
Βιοχηµική Μηχανική, Ανθρωπολογία της 
Αγωγής & Σύγχρονες Παιδαγωγικές 
Κατευθύνσεις, Από την επιστήµη στην 
επιχείρηση-Καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα στην βιοτεχνολογία.

6ο εξάµηνο                              ECTS
Βιοφυσική 5
Από τη Γονιδιωµατική στη Βιολογία 
Συστηµάτων 5
Κλινική Βιοχηµεία 5
Βιοτεχνολογία Ζώων 5
Μαθήµατα Επιλογής* 5
Πρακτική Άσκηση 5

*Ανοσολογία, Ειδικά µαθήµατα 
Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, Μοριακή 
Οικολογία, Βιοηθική και Εκπαίδευση, 
Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας, 
Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος 
Τροφίµων.

7ο εξάµηνο                              ECTS
Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία 5
Βιοτεχνολογία Φυτών 5
Μαθήµατα Επιλογής* 20

Αναλυτική Βιοχηµεία, Διατροφική & 
Μεταβολική Βιοχηµεία, Βιοχηµεία 
Κυτταρικής Βλάβης και Προστασίας, 
Δοµική Βιοχηµεία, Συνθετική Βιολογία, 
Εφαρµοσµένη Μικροβιολογία, Ενόργανη 
Ανάλυση, Κυτταροκαλλιέργειες, Γενετική 
Μηχανική Eντόµων και Εφαρµογές, 
Θεωρία της Διδασκαλίας και Διδακτική 
των Βιοεπιστηµών, Μοριακή Ογκογένεση, 
Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα.

8ο εξάµηνο                              ECTS
Μαθήµατα Επιλογής* 6
Πτυχιακή Εργασία 24

*Μοριακή Ιολογία, Τεχνολογία 
Επεξεργασίας Αποβλήτων, Oρµονική 
Ρύθµιση Μεταβολισµού, Ακαδηµαϊκή 
Γραφή στη Βιοχηµεία-Βιοτεχνολογία στην 
Αγγλική, Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό, 
Ειδικά Θέµατα Οργανικής Σύνθεσης, 
Φάρµακα στον αθλητισµό: antidoping, 
διεθνείς κανονισµοί, έρευνα WADA, 
Πληθυσµιακή Γενετική, Εξέλιξη Ιδεών στις 
Βιολογικές Επιστήµες, Επιστήµη 
Δεδοµένων και Βιοτεχνολογία.

Εκπαιδευτική διαδικασία


