
Περιλαμβάνει  αλλά  δεν  περιορίζεται  στα  εξής :

   

  [1] Ανάπτυξη  συστημάτων  για  συλλογή  δεδομένων :

δημιουργία  μεθοδολογίας  έρευνας ,  σχεδιασμός
κλινικής  δοκιμής  για  νέα  φαρμακευτική  αγωγή ,  και
προγραμματισμός  ενός  στατιστικού  μοντέλου
δυναμικής  πληθυσμών ;  δημιουργία  μιας  βάσης
δεδομένων  για  να  συλλέγεται  μεγαλύτερος  όγκος
πληροφοριών .

 

  [2] Δημιουργία  αλγοριθμικών  δεδομένων  και
εξειδικευμένου  λογισμικού  ηλεκτρονικών
υπολογιστών  για  τον  εντοπισμό  και  την  ταξινόμηση
των  στοιχείων  ενός  βιολογικού  συστήματος ,  όπως
DNA και  πρωτεϊνικές  αλληλουχίες .

 

  [3] Σε  ηγετικές  θέσεις :  επίβλεψη  άλλων  επιστημόνων
και  τεχνικών  εργαστηρίων ,  διατήρηση  εργαστηριακών
εγγράφων ;  δραστηριότητες  εξεύρεσης  οικονομικών
πόρων  όπως  για  παράδειγμα  η  υποβολή  ερευνητικών
προτάσεων .
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Κάποιος  που ασχολείται με τη
Βιοπληροφορική εργάζεται τόσο στο πεδίο
των βιοεπιστημών όσο και στο πεδίο της
πληροφορικής. Σχεδιάζει λογισμικό για να
βοηθήσει τους ερευνητές στη βιολογία να
αναπτύξουν νέα φάρμακα, βελτιώνει τον
ποιοτικό έλεγχο σε μια αγροτική
επιχείρηση ή για να διατηρηθεί η
βιοποικιλότητα. Αν εργάζεται σε ένα
ερευνητικό ινστιτούτο ή σε μια επιχείρηση
τότε: 

Καταλαβαίνει και ερμηνεύει τη δουλειά
ενός βιολόγου
Βοηθά τον βιολόγο να βρει τη βέλτιστη
λύση σε ένα πρόβλημα που 

Αναπτύσσει λογισμικό και βάση
δεδομένων για να συλλέξει πληροφορίες
για βιολογικές δομές, όπως η δομή μιας
πρωτεΐνης, το γονιδίωμα κλπ.

 

   

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  &
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΞ ΙΟΤΗΤΕΣ
Επαγγελματικές:
Δεξιότητες προγραμματισμού
Μαθηματικά και στατιστική    
Λογισμικά και εργαλεία βιολογίας
Προσωπικές:  
Περιέργεια για εξερεύνηση
 Διοικητικές και ηγετικές δεξιότητες
 Δεξιότητες επίλυσης προβλήματος
 Δεξιότητες κριτικής σκέψης
 Γραφή, ανάγνωση, παρουσίαση, ξένες γλώσσες
 Πραγματικό όραμα, ισχυρή κατανόηση & εις     
 βάθος γνώση
 Δεξιότητες ενεργούς μάθησης
    

Επαγγελαμτίας που ασχολείται
με Βιοπληροφορική

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
για αυτή την  επαγγελματική σταδιοδρομία
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ΑΠΟΚΤΗΣΗ  ΕΜΠΕ ΙΡ ΙΑΣ

Μελέτες  βιοπληροφορικής  που  έχει
εργαστεί  κάποιος  είτε  κατά  τη
διάρκεια  των  σπουδών  είτε  στον
ελεύθερο  χρόνο  

Καλοκαιρινές  κατασκηνώσεις  και
διαγωνισμοί
Τοπικά ,  εθνικά  και  διεθνή  εργαστήρια
και  συνέδρια

Βιο-χημεία ,  Βιο-τεχνολογία ,
Μικροβιολογία ,  Νευροβιολογία ,
Οικολογία ,  Μοριακή  γενετική ,  Κλασσική
γενετική ,  Γονιδιωματική ,  Λειτουργική
γονιδιωματική  και  γενετική  του
πληθυσμού  σε  συνδυασμό  με  την
επιστήμη  της  πληροφορικής  και  της
στατιστικής
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Η  δουλειά  ενός  ατόμου  που
ασχολείται  με  βιοπληροφορική
απαιτεί  διπλή  επάρκεια  στους  τομείς
της  πληροφορικής  και  των
βιοεπιστημών .

Η  πρόσβαση  στο  επάγγελμα
προορίζεται  για  άτομα  που  είναι
κάτοχοι  μεταπτυχιακού  τίτλου .  Οι
υποψήφιοι  ενθαρρύνονται  να
τελειώσουν  το  λύκειο  και  μετά  να
ακολουθήσουν  πτυχίο  βιολογίας  ή
πληροφορικής .

Μόνο  τότε  θα  χρειαστεί  να
ειδικευτούν .

ΠΡΟΟΠΤ ΙΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ ΙΚΗΣ
ΣΤΑΔ ΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

ΠΟΙΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ;

Bιοπληροφορική,   Βιομηχανική, Υπολογιστική
επιστήμη, Μηχανική λογισμικού, Μηχανική
μάθηση,   Μαθηματικά, Στατιστική, Μοριακή
Βιολογία, Βιοχημεία, Πληροφορικά συστήματα,
Βιο-στατιστική,  Βιο-ιατρική μηχανολογία,
Μηχανολογία, Βιολογία, Πληροφορικη,
Γονιδιωματική, Υπολογιστική βιολογία

ΠΩΣ  ΜΠΟΡΕ Ι  ΝΑ
ΑΣΧΟΛΗΘΕ Ι  ΚΑΠΟΙΟΣ
ΜΕ  ΤΗ
Β ΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ :

"Αν θα μπορούσατε να ξεκινήσετε ξανά,

πώς θα αλλάζετε την πορεία της
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;"

Θα  έκανα  τις  ίδιες  επιλογές .  Είναι  μια  δύσκολη
δουλειά  επειδή  απαιτούνται
δεξιότητες  χρήσης  υπολογιστή  όπως
προγραμματισμός  και  στατιστική  επειδή  κάνω
αρκετή  ανάλυση .  Επίσης  θέλω  να  είμαι
επαρκής  και  αποτελεματική  στην
επικοινωνία .  Καθημερινά  επικοινωνώ  με
βιολόγους  και  επιστήμονες  πληροφορικής .


