
Σεµινάριο Μεταφραστικής Ιατρικής για Επαγγελµατίες

Ένα νέο σεµινάριο θα προσφέρεται από τη Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου και το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου, από το Φθινόπωρο του 2015. 

Το µονοήµερο αυτό σεµινάριο στη Μεταφραστική Ιατρική 

(Translational Medicine), στοχεύει στην επιµόρφωση ιατρών που 

βρίσκονται σε διάφορα στάδια της καριέρας τους. Στόχος του 

σεµιναρίου είναι η εµβάθυνση των γνώσεων στους µοριακούς 

µηχανισµούς που εµπλέκονται στην παθογένεια ασθενειών που 

επηρεάζουν τον άνθρωπο. Οι διαλέξεις θα καλύψουν τις βασικές 

αρχές της Γενετικής Επιστήµης, της Κυτταρικής και Μοριακής 

Βιολογίας και πώς αυτές επηρεάζουν τη µετάφραση και λειτουργία 

του ανθρώπινου γονιδιώµατος. 

Θα συζητηθούν λεπτοµερώς οι µηχανισµοί που εµπλέκονται στη 

µοριακή παθολογία τόσο των µονογονιδιακών όσο και των 

πολυγονιδιακών ασθενειών, καθώς και οι αλληλοεπιδράσεις 

µεταξύ γονιδίων και περιβάλλοντος στην πρόκληση παθήσεων. 

Αυτές οι γνώσεις οδηγούν στην εις βάθος κατανόηση των 

ασθενειών και κατ’ επέκταση στις νέες εφαρµογές στον τοµέα των 

στοχευµένων θεραπειών.

∆οµή Σεµιναρίου

Το σεµινάριο αποτελείται από τέσσερεις διαλέξεις διάρκειας 60 

λεπτών η κάθε µια, καθώς και από ένα εργαστήριο διάρκειας 2 

ωρών. Θα παρουσιαστούν τεχνικές που εφαρµόζονται στην 

κυτταρική και µοριακή παθολογία συµπεριλαµβανοµένης της 

ανάλυσης του DNA.

Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθηγητής Κυριάκος Κυριακου, PhD

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνήσετε

µαζί µας στο 22 392 840.  

Τέταρτη χρονιά µε νέα προγράµµατα!

Την 4η της χρονιά ξεκινά από το Σεπτέµβρη, η µεταπτυχιακή Σχολή 

του ΙΝΓΚ, Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ). Σηµείο 

αναφοράς για το ερχόµενο ακαδηµαϊκό έτος 2015-16 αποτελεί η 

προσθήκη νέων καινοτόµων προγραµµάτων σπουδών. Χτίζοντας 

πάνω στην πολύχρονη εµπειρία του Ινστιτούτου Νευρολογίας &

Γενετικής Κύπρου στους τοµείς της νευρολογίας, γενετικής και 

βιοϊατρικών επιστηµών, η ΣΜΙΚ προσθέτει τρία νέα προγράµµατα 

σπουδών, προσφέροντας συνολικά επτά µεταπτυχιακά 

προγράµµατα στους ακόλουθους κλάδους:

Ιατρική Γενετική / Medical Genetics (επίπεδο: MSc και PhD)
Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθ. Θεόδωρος Κυριακίδης

Μοριακή Ιατρική / Molecular Medicine  (επίπεδο: MSc και PhD)
Υπεύθυνη Προγράµµατος: Καθ. Κυπρούλα Χριστοδούλου

Νευροεπιστήµες  / Neuroscience (επίπεδο: MSc και PhD)
Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθ. Κλεόπας Κλεόπα

Βιοϊατρική ‘Έρευνα / Biomedical Research  (επίπεδο MSc)
Υπεύθυνος Προγράµµατος: Καθ. Μάριος Καριόλου

Όπως στο επίκεντρο της κάθε προσπάθειας του ΙΝΓΚ, βρίσκεται και 

θα βρίσκεται πάντοτε ο ασθενής, έτσι και οι φοιτητές της ΣΜΙΚ, 

εντάσσονται στο τρίπτυχο έρευνα-υπηρεσίες-εκπαίδευση, πάντοτε 

για το όφελος του ασθενή, σε ένα µοναδικό για τα Κυπριακά 

δεδοµένα επιστηµονικό περιβάλλον. 

Προχωρούµε στην 4η µας χρονιά µε όραµα τη δηµιουργία της νέας 

γενιάς επιστηµόνων οι οποίοι θα εκπροσωπούν επάξια την Κύπρο 

στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα!

Ερευνητικά Προγράµµατα  Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου

Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου:
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