
Φαρμακευτικοί ορίζοντες:
Talk για Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε Ελλάδα και

Εξωτερικό για φοιτητές Φαρμακευτικής

Το ATP - Aristotle Team of Pharmacy είναι η ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος
Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. που έχει στόχο την πραγματοποίηση επιστημονικών και κοινωνικών
δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Πιο
συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά και
κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο σύγχρονα
ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα
ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, ενώ
τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της
Φαρμακευτικής και άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στα πλαίσια της αποστολής του για την πραγματοποίηση επιστημονικών δράσεων και
εκδηλώσεων ενημέρωσης, το ΑΤΡ διοργανώνει μια διαδικτυακή συζήτηση που θα αφορά την
επαγγελματική ανέλιξη μέσω μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό για τους φοιτητές Φαρμακευτικής.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Απριλίου στις  12 μμ μέσω
της πλατφόρμας του ZOOM (το link παρατίθεται παρακάτω).

Τη φόρμα προεγγραφής θα την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://edmun.do/el/atp/

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει ποικίλες ομιλίες, οι οποίες θα
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σχετικά με την παρακολούθηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών
προγραμμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα:

● ΤηνΠαρασκευή 16/04 στις 12 μμ θα πραγματοποιηθούν ομιλίες από επαγγελματίες του
Γραφείου Διασύνδεσης :

○ «Παρουσίαση του Γραφείου Διασύνδεσης»
Μαλβίνα Ροκάκη – Σύμβουλος Πληροφόρησης

○ «Συμβουλές Επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος & Πετυχημένης Αίτησης
Υποψηφιότητας: Βιογραφικό Σημείωμα, Αυτοπεριγραφική Έκθεση, Συστατικές
Επιστολές, Συνέντευξη»
Κατερίνα Παπακώτα - Ψυχολόγος, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

○ «Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και Παρουσίαση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Power»
Μαλβίνα Ροκάκη – Σύμβουλος Πληροφόρησης
Κατερίνα Κουιμτζή – Σύμβουλος Πληροφόρησης

● Το Σάββατο 17/04 στις 12 μμ η ομιλία «Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ευρώπη» θα
πραγματοποιηθεί από την EDMUNDO και συγκεκριμένα τους:

o Δανάη Σαχπατζίδου – Σύμβουλος Σπουδών
o Γιώργος Βαρδαλαχάκης – Υπεύθυνος Marketing



Είναι διαθέσιμη η παρακάτω φόρμα ερωτήσεων για τυχόν απορίες που μπορεί να έχετε και θα θέλατε
να απαντηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem50KtiqUvEj0cdJusGCN4dPa1dGeqUdPgy4yAh
PWt9zYItg/viewform?usp=sf_link

LINK ZOOM:

Παρασκευή 16/04, 12 μμ
Topic: Φαρμακευτικοί ορίζοντες: Talk για Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε Ελλάδα και
Εξωτερικό για φοιτητές Φαρμακευτικής
Time: Apr 16, 2021 12:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/92931347208?pwd=dnQxR2VUVGI2UHBzaVlTaGpuR3RTQT09

Meeting ID: 929 3134 7208
Passcode: 832785

Σάββατο 17/04, 12 μμ

Topic: Φαρμακευτικοί ορίζοντες: Talk για Μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε Ελλάδα και
Εξωτερικό για φοιτητές Φαρμακευτικής
Time: Apr 17, 2021 12:00 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://authgr.zoom.us/j/93944543513?pwd=T3pDQ1FrWTZ6b1Z4TkNHSWpEL1hsZz09

Meeting ID: 939 4454 3513
Passcode: 429719

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την εκδήλωσή μας στο Facebook:

●https://www.facebook.com/events/921049375365639/

Τα social media της ομάδας μας:

● Instagram: atp_aristotle_team_of_pharmacy

● Facebook: ATP - Aristotle Team of Pharmacy

● LinkedIn: Aristotle Team of Pharmacy

Καθώς και το site του ATP:

● http://atp.pharm.auth.gr/
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