Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Σχολή Επιζηημών Υγείας – Απόθοιηοι Τμήμαηος
Βιολογικών Εθαρμογών και Τεχνολογιών
τόχοσ

του
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διαδικαςύασ και η ςύνδεςη τησ
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και

Μοριακϋσ



ςύγχρονη

προςϋγγιςη τησ εκπαιδευτικόσ

Ανοςοβιολογύα).

Περιβαλλοντικϋσ
Σεχνολογύεσ,
Βιοπληροφορικό).

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία

Επαγγελματικϊ Δικαιώματα
Σα
επαγγελματικϊ
δικαιώματα
των
αποφούτων του Σμόματοσ Βιολογικών
Εφαρμογών και Σεχνολογιών (ΒΕΣ)
ςυντϊχθηκαν από τα μϋλη ΔΕΠ ςε
ςυνεργαςύα με την Πανελλόνια Ένωςη
Βιοεπιςτημόνων.
Η
διαδικαςύα
κατοχύρωςησ
επαγγελματικών
δικαιωμϊτων των αποφούτων του ΒΕΣ
ϊρχιςε το 2005 και ολοκληρώθηκε το 2008
με την ϋγκριςη Προεδρικού Διατϊγματοσ
(ΥΕΚ 247/3.12.2008).
Σα
επαγγελματικϊ
δικαιώματα
των
αποφούτων του Σμόματοσ ϋχουν απόλυτη
ςυνϊφεια με τουσ ςκοπούσ και ςτόχουσ του
Σμόματοσ ΒΕΣ, όπωσ δημοςιεύτηκαν ςτο
Προεδρικό Διϊταγμα ύδρυςόσ του. Με τη
δημοςύευςη του Προεδρικού Διατϊγματοσ
για τα επαγγελματικϊ δικαιώματα, οι
πτυχιούχοι
του
Σμόματοσ
ΒΕΣ
κατοχυρώνουν
ϋνα
ευρύ
φϊςμα
επαγγελματικών δραςτηριοτότων, καθώσ
περιγρϊφονται
λεπτομερώσ
οι
επαγγελματικϋσ
δυνατότητεσ
των
αποφούτων ςτον ευρύτερο δημόςιο αλλϊ
και ιδιωτικό τομϋα.
Επύςησ, ςύμφωνα με το ΥΕΚ τεύχοσ Α
159/1-8-2008, το πτυχύο του Σμόματοσ
Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών
αναγνωρύζεται ωσ τυπικό προςόν διοριςμού
ςε θϋςεισ προςωπικού του κλϊδου ΠΕ04
Ειδικότητασ
Ο4
Βιολόγων
τησ
Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ,
ενώ
παρϊλληλα οι απόφοιτοι του Σμόματοσ
ϋχουν τη δυνατότητα να διεκδικόςουν
θϋςεισ απαςχόληςησ του ευρύτερου
δημόςιου τομϋα που υπϊγονται ςτον κλϊδο
ΠΕ Περιβαλλοντολόγων.
Ο Νόμοσ Τπ’ Αριθμ. 4235: "Διοικητικϊ
μϋτρα, διαδικαςύεσ και κυρώςεισ ςτην
εφαρμογό τησ Ενωςιακόσ και Εθνικόσ
Νομοθεςύασ ςτουσ τομεύσ των τροφύμων,
των ζωοτροφών, τησ υγεύασ και προςταςύασ
των ζώων και τησ διαχεύριςησ ζωικών
υποπροώόντων (ΖΤΠ) και παραγώγων
προώόντων αυτών (ΠΠ)"
ε ςυνϋχεια και ςε ςυμφωνύα με τα
επαγγελματικϊ
μασ
δικαιώματα
δημοςιεύθηκε
πρόςφατα
Προεδρικό
Διϊταγμα που αφορϊ Ίδρυςη, Λειτουργύα
και Διεύθυνςη Εργαςτηρύων Ανϊλυςησ
Σροφύμων από Βιολόγουσ (ΥΕΚ32/11-22014).

Επαγγελμαηική Σηαδιοδρομία
Οι πτυχιούχοι του Σμόματοσ
ΒΕΣ κατοχυρώνουν ϋνα ευρύ
φϊςμα
επαγγελματικών
δραςτηριοτότων, ςτον ευρύτερο
δημόςιο αλλϊ και ιδιωτικό
τομϋα. Ενδεικτικϊ, οι απόφοιτοι
μπορούν να απαςχοληθούν ςτην
εκπαύδευςη, να εργαςτούν και
να αναλϊβουν την ευθύνη
εξετϊςεων ςε διαγνωςτικϊ
εργαςτόρια,
όπωσ
μικροβιολογύασ,
μοριακόσ
βιολογύασ, γενετικόσ, κ.ϊ., να
διενεργούν
οικολογικούσ
ελϋγχουσ,
περιβαλλοντικϋσ
αναλύςεισ και μελϋτεσ, να
αναλϊβουν την οργϊνωςη, τη
διαχεύριςη και την προςταςύα
βιοτικών
παραγόντων
ςε
περιοχϋσ προςταςύασ τησ φύςησ
και εθνικϊ πϊρκα, να εκπονούν
μελϋτεσ ςχετικϊ με την διούκηςη,
διαχεύριςη
και
προςταςύα
θαλϊςςιων
πϊρκων
και
υδροβιότοπων,
να
απαςχολούνται ςτουσ τομεύσ
τησ
βιοτεχνολογύασ
τησ
γενετικόσ μηχανικόσ και τησ
βιοπληροφορικόσ, κ.ϊ.
Η βιολογύα χωρύζεται ςε
πολλούσ τομεύσ και οι απόφοιτοι
του τμόματοσ μπορούν να
εξειδικευτούν
ςε
κϊποιουσ
ανϊλογα με τα ενδιαφϋροντϊ
τουσ. Ενδεικτικϊ, μπορούμε να
αναφϋρουμε τουσ εξόσ τομεύσ:
γεωργύα,
ζωολογύα,

εντομολογύα,
ερπετολογύα,
υδροβιολογύα, παραςιτολογύα
(μελϋτη
των
παραςύτων),
ιολογύα (η μελϋτη των ιών),
καθώσ επύςησ και τον κλϊδο
των τροφύμων ςυμβϊλλοντασ
ςτην ανϊπτυξη νϋων προώόντων
διατροφόσ, καθώσ και την
αςφϊλεια των τροφύμων και τη
διατροφολογύα.
Οι απόφοιτοι του ΒΕΣ μπορούν
να εργαςτούν ωσ εκπαιδευτικού
ςε
όλεσ
τισ
βαθμύδεσ
εκπαύδευςησ μεταφϋροντασ τισ
γνώςεισ και αντιλόψεισ ςε μια
νϋα γενιϊ. ύμφωνα με το ΥΕΚ
τεύχοσ Α 159/1-8-2008, το
πτυχύο
του
Σμόματοσ
Βιολογικών Εφαρμογών και
Σεχνολογιών αναγνωρύζεται ωσ
τυπικό προςόν διοριςμού ςε
θϋςεισ προςωπικού του κλϊδου
ΠΕ04 Ειδικότητασ Ο4 Βιολόγων
τησ
Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ, ενώ παρϊλληλα οι
απόφοιτοι του Σμόματοσ ϋχουν
τη δυνατότητα να διεκδικόςουν
θϋςεισ
απαςχόληςησ
του
ευρύτερου δημόςιου τομϋα που
υπϊγονται ςτον κλϊδο ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων. Επύςησ ο
βιολόγοσ μπορεύ να εργαςτεύ
επύςησ ςε τμόμα εκπαύδευςησ
του μουςεύου, ζωολογικούσ
κόπουσ, ενυδρεύα, βοτανικούσ
κόπουσ, πϊρκα κτλ.

Επαγγέλμαηα

Ενδεικτικϊ οι απόφοιτοι του
τμόματοσ
Βιολογικών
Εφαρμογών και Σεχνολογιών
μπορούν να απαςχοληθούν:
• ε ερευνητικϊ κϋντρα και
ινςτιτούτα.
• τον κλϊδο τησ υγεύασ.
• ε βιομηχανύεσ (τεχνολογύα
τροφύμων,
φαρμακοβιομηχανύεσ,
διαχεύριςη αποβλότων κ.ϊ.).
• ε μονϊδεσ
υδατοκαλλιεργειών και
ιχθυογεννητικούσ ςταθμούσ.
• ε ζωολογικϊ ό βοτανικϊ
μουςεύα.
• ε τομεύσ ςχετιζόμενουσ με
την προςταςύα και
διαχεύριςη του
περιβϊλλοντοσ και τη
βιοτεχνολογύα.
• τη μϋςη εκπαύδευςη.
• τον ευρύτερο δημόςιο
τομϋα (Τπουργεύα,
Νομαρχύεσ, Ελληνικό
Αςτυνομύα).
Έρευνα: Οι βιολόγοι ερευνητϋσ
μελετούν τον φυςικό κόςμο,
χρηςιμοποιώντασ τισ
τελευταύεσ επιςτημονικϋσ
μεθόδουσ και τεχνικϋσ, τόςο ςε
εργαςτόρια όςο και ςτο
φυςικό περιβϊλλον, για την
κατανόηςη τησ λειτουργύασ
των ϋμβιων ςυςτημϊτων.

Περιβαλλοντικό διαχεύριςη και
διατόρηςη: Οι βιολόγοι
ενδιαφϋρονται για την επύλυςη
περιβαλλοντικών
προβλημϊτων και τη
διατόρηςη του φυςικού
κόςμου για τισ μελλοντικϋσ
γενιϋσ. Άλλεσ πιθανϋσ ευκαιρύεσ

απαςχόληςησ μπορεύ να
υπϊρχουν ςε υπηρεςύεσ
φυςικών πόρων, μηκερδοςκοπικϋσ οργανώςεισ,
ιδιωτικϋσ οικολογικϋσ
εταιρεύεσ ςυμβούλων, ό
κϋντρων αποκατϊςταςησ τησ
ϊγριασ πανύδασ.
Επιχειρόςεισ και Βιομηχανύα: Οι
βιολόγοι μπορούν να
εργαςτούν ςε φαρμακευτικϋσ
εταιρεύεσ και παρόχουσ
επιςτημονικών προώόντων και
υπηρεςιών ςτην ϋρευνα και τη
δοκιμό νϋων προώόντων.
Μπορούν επύςησ να εργαςτούν
ςε πωλόςεισ, ςτο μϊρκετινγκ
και ςτισ δημόςιεσ ςχϋςεισ.
Μαθηματικϊ: Μαθηματικϊ και
θεωρητικό βιολογύα εύναι δύο
πρόςφατα επιςτημονικϊ πεδύα
που χρηςιμοποιούν
μαθηματικϋσ αναπαραςτϊςεισ
και τα εργαλεύα τόςο για την
κατανόηςη και την
μοντελοπούηςη βιολογικών
διεργαςιών ςε ϊλλουσ τομεύσ
ϋρευνασ,
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
κυτταρικόσ βιολογύασ, τησ
βιοτεχνολογύασ και δυναμικό
των οικοςυςτημϊτων.
Επικοινωνύα: Βιολόγοι με
εξαιρετικϋσ ικανότητεσ γραφόσ
και επικοινωνύασ μπορούν να
χρηςιμοποιηθούν από υψηλού
προφύλ περιοδικϊ, καθώσ και
online περιοδικϊ και blogs /
δύκτυα μϋςων μαζικόσ
ενημϋρωςησ ( π.χ. , το
Discovery και National
Geographic ) .

Περιςςότερεσ πληροφορύεσ:
http://ns.msu.edu/index.php/students/career/careerexploration/careers-for-biological-sciencesmajors/#sthash.QJGA5tLA.dpuf

Career Descriptions:
υμφώνα με τη διεθνό
βιβλιογραφύα οι απόφοιτοι του
τμόματοσ ΒΕΣ μπορούν να
εργαςτούν ςτουσ παρακϊτω τομεύσ:
http://www.prospects.ac.uk/option
s_biology.htm και
http://ns.msu.edu/index.php/stude
nts/career/careerexploration/careers-for-biologicalsciences-majors/


Clinical molecular geneticist



Higher education lecturer



Nature conservation officer



Pharmacologist



Research scientist (life
sciences)



Research scientist (medical)



Secondary school teacher



Soil scientist



Microbiology



Environmental Microbiology



Biochemistry/biotechnology



Medical Technology



Clinical Lab Science

Φρήζιμες Πληροθορίες

Πρόςθετεσ πηγϋσ
Ωσ φοιτητϋσ του Σμόματοσ Βιολογικών Εφαρμογών και Σεχνολογιών
του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςτα πλαύςια των προπτυχιακών ςασ
ςπουδών, ϋχετε παρακολουθόςει μια πληθώρα μαθημϊτων που ςχεδόν
κϊθε ϋνα από αυτϊ αγγύζουν ϋνα ξεχωριςτό επιςτημονικό κλϊδο και
ύςωσ και επαγγελματικό και αποτελούν τη βϊςη πϊνω ςτην οπούα
μπορεύτε να ςυνεχύςετε την εκπαύδευςη ςασ με κριτόρια τα
ενδιαφϋροντα και τισ προτιμόςεισ ςασ, τισ δυνατότητϋσ ςασ αλλϊ και
αυτϊ που διαπιςτώνετε ότι ϋχουν αμεςότερη ςχϋςη με την ταχϋωσ
εξελιςςόμενη αγορϊ εργαςύασ.
Για την ενημϋρωςό ςασ αξιοποιόςτε τουσ παρακϊτω ελληνικούσ και
διεθνεύσ ιςτότοπουσ:
Επιςτημονικού φορεύσ και Ερευνητικϊ ινςτιτούτα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μουςεύο Υυςικόσ Ιςτορύασ – Κρότησ: http://www.nhmc.uoc.gr/
Ελληνικό γραφεύο τησ Greenpeace:
http://www.greenpeace.org/greece/el/
ύλλογοσ για την προςταςύα τησ Θαλϊςςιασ Φελώνασ Αρχϋλων:
http://www.archelon.gr/
Ελληνικό Εταιρύα Ιατρικόσ Μικροβιολογύασ;
http://www.hms.org.gr/
Ελληνικό Εταιρύα Νευροεπιςτημών: http://www.hsfn.gr/2011/
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: http://www.eie.gr/
Ε.Κ.Ε.Υ.Ε. «Δημόκριτοσ»: http://www.demokritos.gr/
Ελληνικό Κϋντρο Θαλαςςύων Ερευνών:
http://www.hcmr.gr/en/
Ερευνητικό Κϋντρο Βιοώατρικών Επιςτημών Αλϋξανδροσ
Υλϋμινγκ: http://www.fleming.gr/el/
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών:
http://www.bioacademy.gr/
ΙΣΕ -‘Ιδρυμα Σεχνολογύασ και Έρευνασ:
http://www.forth.gr/index.php?l=g
Ελληνικό Βοτανικό Εταιρεύα: http://www.hbs.gr/
Ελληνικό Εταιρεύα Βιοχημεύασ και Μοριακόσ Βιολογύασ;
http://www.eebmb.gr/el/index.html
Ελληνικό Ζωολογικό Εταιρεύα: http://www.zoologiki.gr/
Ελληνικό Οικολογικό Εταιρεύα: http://www.helecos.gr/

Ερευνητικϊ ινςτιτούτα –Εταιρύεσ
•
•
•
•
•
•
•

Ελληνικό Εταιρεύα Βιοχημεύασ και Μοριακόσ
Βιολογύασhttp://www.eebmb.gr/
Ελληνικό Εταιρεύα Βιολογικών Επιςτημών: www.eebe.
EMBO (European Molecular Biology Organization):
http://www.embo.org/
FEBS (Federation European Biochation European Biochemistry
Societies): http://www.febs.org/
Society for Experimental Biology: http://www.sebiology.org/
The American Society for Biochemistry and Molecular Biology:
http://www.asbmb.org/

Εταιρεύεσ που ϋχουν περιληφθεύ ςτη
λύςτα Best Work places ςτην
Ελλϊδα


General Electric (GE)



Genesis Pharma



Novartis Hellas



Roche Hellas



Medtronic Hellas



Pharmathen

Φρήζιμες Πληροθορίες

Πρόςθετεσ πηγϋσ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The American Physiological Society: http://www.the-aps.org/
The American Society for Microbiology: http://www.asm.org/
The Company of Biologists: http://www.biologists.com/
The Endocrine Society: https://www.endocrine.org/
The European Society for Marine Biotechnology: http://maribiotech.nstl.gov.cn/MirrorResources/1301/index.html
Federation of European Microbiological Societies:
http://www.fems-microbiology.org/
Society of General Microbiology: http://www.sgm.ac.uk/
Society for Industrial Microbiology: http://www.simhq.org/
Societe Francaise de Microbiologie: http://www.sfmmicrobiologie.org/pages/?all=accueil
International Society for Microbial Ecology: http://www.ismemicrobes.org/
International Union of Soil Scienceshttp://www.iuss.org/
Association of Applied Biologistshttp://www.aab.org.uk/
Society of Toxicology: http://www.toxicology.org/
Ινςτιτούτο Βιοιατρικησ Σεχνολογύασ ΙΝΒΙΣ:
http://www.inbit.gr/index.php?lang=el
Άλφα Ινςτιτούτο Βιoώατρικών Επιςτόμων:
www.aibs.gr/2/php/index2.php?lang=el
Ελληνικό Ινςτιτούτο Παςτϋρ: www.pasteur.gr
ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ και ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ:
http://www.ibeb.gr/
Ίδρυμα Σεχνολογύασ και ‘Έρευνασ: http://www.bri.forth.gr/indexgr.html
Ελληνικό Υυκολογικό Εταιρεύα: http://www.phycology.gr/gr/
Ελληνικό Ορνιθολογικό Εταιρύα: http://www.ornithologiki.gr/
Ελληνικό Βοτανικό Εταιρεύα: http://www.hbs.gr/

Επαγγελματικϋσ ενώςεισ:
•
•

•
•
•
•
•

Πανελλόνια Ένωςη Βιοεπιςτημόνων (ΠΕΒ): http://www.pev.gr/
Ελληνικό Εταιρεύα Βιολογικών Επιςτημών (ΕΕΒΕ):
http://www.eebe.gr/
ύλλογοσ Ελλόνων Ωκεανογρϊφων: http://www.seok.gr/
ύνδεςμοσ Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ: http://www.biosyn-oelmek.org/
Πανελλόνια Ένωςη Επιςτημόνων Τγεύασ :
http://www.asda.gr/peey/
Πανελλόνια Ένωςη Κλινικών Εμβρυολόγων: http://www.peke.gr/
ύνδεςμοσ Ιατρικών Γενετιςτών: http://www.peke.gr/

Video: http://education-

Πortal.com/videos/Biology_
Professions_Video_Career_O
ptions_in_the_Biological_Scie
nces.html

