
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 31362 
Έγκριση Κανονισμού του αγγλόφωνου Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Medical Research Methodology (Ιατρική Ερευ-

νητική Μεθοδολογία)» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 2958)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 45.

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν.  4521/2018 και της παρ. γ του άρθρου 17 του 
ν. 4559/2018.

3. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/Ζ1/
8.12.2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) και 
β) 131757/Ζ1/2.8.2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9.2.2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
ε) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
και στ) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Kοινοποίηση διατάξεων του 

ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις”» (Α΄ 38). 

5. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5.3.2019 
έγγραφο με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

7. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, 
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 809) διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» από 1.9.2019 έως 31.8.2022.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
25/19.12.2017).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 31405/27.7.2018 
(Β΄ 3981) για επανίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Medical 
Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική Μεθοδο-
λογία)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του αγγλόφωνου Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Medical 
Research Methodology (Ιατρική Ερευνητική Μεθοδο-
λογία)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις και σκοπός του Π.Μ.Σ.

Ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) «Medical Research Methodology» 
(MRM) («Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία») εξειδικεύ-
ει την προβλεπόμενη από την υπό στοιχεία 91121/
Β7/29.9.2009 υπουργική απόφαση (Β΄ 2201) διάρθρωση 
και οργάνωση του Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο του ν. 3685/2008, 
του ΕΚΛ του ΑΠΘ (Β΄ 1099/5.9.2000) και του Πρότυπου 
ΕΚΛ ΑΕΙ (π.δ. 160/2008, Α΄ 220) και συμπληρώνει τις δι-
ατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ [Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος 
Σπουδών] του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114). Το Π.Μ.Σ. λειτούργησε το 2015 
(Β΄ 1727/18.8.2015) και ο τίτλος του τροποποιήθηκε το 
2017 (Β΄ 1154/3.4.2017).

Γενικό σκοπό του Π.Μ.Σ. αποτελεί η διεπιστημονική 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και 
η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο της Ιατρικής 
Ερευνητικής Μεθοδολογίας. Ειδικό σκοπό του Π.Μ.Σ. 
αποτελεί η εκπαίδευση νέων επιστημόνων, ικανών να 
συμβάλουν στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, στη 
χρήση μεθοδολογικών εργαλείων και στην παραγωγή 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ιατρική επιστήμη και 
ειδικότερα στο αντικείμενο της Ιατρικής Ερευνητικής 
Μεθοδολογίας.

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Ερευνητική Με-
θοδολογία». Ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. Ο τίτλος σπουδών του Π.Μ.Σ. στην αγγλική 
γλώσσα είναι: “Master of Science in Medical Research 
Methodology”.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχολη-
θούν σε θέσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που 
απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της 
Ιατρικής Ερευνητικής Μεθοδολογίας.

Η επίσημη γλώσσα του Π.Μ.Σ. είναι η αγγλική. Όλες 
οι σχετικές διαδικασίες (προκηρύξεις, διαδικασία επι-
λογής εισακτέων, πρόγραμμα μαθημάτων, εξεταστική 
διαδικασία, διπλωματική εργασία) διενεργούνται στην 
αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συνέ-
λευσης του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. καθώς και της Συγκλήτου Α.Π.Θ., όλα 
τα επίσημα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και ο τίτλος 
σπουδών του Π.Μ.Σ. εκδίδονται στην αγγλική και στην 
ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης του Π.Μ.Σ.
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., η οποία αποτελεί το αρ-
μόδιο όργανο για θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ., 
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας Α.Π.Θ., η οποία έχει τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. που απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, 
τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-

νται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος, για διετή 
θητεία και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 
συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσε-
ων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη 
Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος, ως μέλη 
και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 5 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

5. Ο Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/α είναι 
μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την αναπληρω-
τή/τριά του, με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου 
Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προ-
ϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 31 ν. 4485/2017. Δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο. Ο/Η Διευθυντής/ντρια έχει τις αρ-
μοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη 
Συνέλευση του οικείου Τμήματος (παρ. 1γ του άρθρου 
45 του ν. 4485/2017) και από τα επιμέρους άρθρα του 
παρόντος Κανονισμού. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., 
με ευθύνη του/της απερχόμενου/νης Διευθυντή/ντρια, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ, καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
του Α.Π.Θ. (ΕΣΕ), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημα-
ϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. 
(παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τμη-
μάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Οδοντι-
ατρικής, των Τμημάτων Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, 
Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Μαιευτικής ή Γενε-
τικής, Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επι-
σήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους ή αντίστοιχους 
τίτλους σπουδών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
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παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες και μόνο ένα/μία μέλος 
ετησίως ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του 
Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με 
τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο 
Ίδρυμα.

Άρθρο 4 
Αριθμός εισακτέων, κριτήρια 
και διαδικασία επιλογής εισακτέων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

1. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. όλοι οι υποψήφιοι/ιες που ισοβαθμούν με 
τον/την τελευταίο/α επιτυχόντα/ούσα, ως υπεράριθμοι/
ες.

2. Το Τμήμα Ιατρικής, με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., 
σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση δη-
μοσιεύει την επίσημη προκήρυξη των θέσεων υποψη-
φιότητας και καλούνται οι υποψήφιοι/ιες να υποβάλουν 
τις αιτήσεις τους στο Π.Μ.Σ.

3. Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Ιατρικής είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Σχε-
τικό πρότυπο αίτησης παρέχεται στην ιστοσελίδα του 
προγράμματος.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αξιολόγηση του 
φακέλου των δικαιολογητικών και προσωπική συνέντευ-
ξη. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και η σχετική 
στάθμιση τους είναι:

I. Βαθμός πτυχίου (15%).
II. Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπε-

δο Β2. Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πι-
στοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Με 
πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδα-
πής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, 
γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, 
δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτη-
θεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών 
στην αλλοδαπή. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης 
γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας 
(π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ιες που είναι κάτοχοι της 
σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο 
αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκα-
λίας ξένης γλώσσας (10%).

III. Δύο συστατικές επιστολές (5%).
IV. Συνέντευξη από μέλη της ΣΕ (45%).
V. Επαγγελματική εμπειρία (διάρκεια και είδος) (5%).
VI. Ερευνητική εμπειρία (10%).
VII. Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα 

(10%).

Ο/Η υποψήφιος/ια υποβάλλει τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά:

I. Αίτηση συμμετοχής (Application form).
II. Δήλωση σκοπού πραγματοποίησης του Π.Μ.Σ. 

(Statement of purpose).
III. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ 

ή/και πανεπιστημίων του εξωτερικού.
IV. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επι-

πέδου τουλάχιστον Β2 («καλή γνώση»).
V. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
VI. Βιογραφικό σημείωμα (CV), στο οποίο αναφέρονται 

αναλυτικά οι σπουδές, η ερευνητική και επαγγελματική 
εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα και τυχόν δη-
μοσιεύσεις του/της υποψηφίου/ίας.

VII. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυ-
τότητας / διαβατηρίου.

4. Η Σ.Ε. καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους/
τις υποψηφίους/ιες και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, 
απορρίπτει όσους/ες δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. 
Στη συνέχεια, καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/
ιες που έχουν συγκεντρώσει τα ελάχιστα κριτήρια.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση το 
φάκελο των δικαιολογητικών και τη συνέντευξη, καταρ-
τίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών. Σε 
περιπτώσεις ισοβαθμίας του/της τελευταίου/ας επιτυ-
χόντα/ούσα, εισάγονται στο Π.Μ.Σ. όλοι/ες οι ισοβαθμή-
σαντες/σασες ως υπεράριθμοι/ες. Οι επιτυχόντες/ούσες 
κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά. Οι επιλαχόντες/
ούσες κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά αξιολόγησης.

6. Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων 
είναι δυνατόν να κατατεθούν εντός προθεσμίας επτά 
(7) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των 
αποτελεσμάτων. Αναφορικά με την τύχη των ενστάσεων 
αποφασίζει η Σ.Ε., η οποία οφείλει να απαντήσει γραπτώς 
στον/στην ενιστάμενο/η για το αποτέλεσμα της ένστα-
σης, εντός προθεσμίας είκοσι μίας (21) ημερολογιακών 
ημερών.

7. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τη Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ., και επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής.

8. Οι τελικοί πίνακες επιτυχόντων/ουσών και επιλαχό-
ντων/ουσών αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. αφού 
επικυρωθούν από τη Συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ.

9. Το Π.Μ.Σ. δέχεται ως «συμμετέχοντες επισκέπτες» 
(ακροατές/τριες) άτομα τα οποία καταβάλουν μέρος των 
τελών φοίτησης, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 και επιθυμούν να παρακολουθήσουν έως 
τρία (3) επιμέρους μαθήματα (μετά από συνεννόηση με 
τον/την διδάσκοντα/ουσα) χωρίς να έχουν εισαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. Οι ως «συμμετέχοντες επισκέπτες» δεν λαμβά-
νουν Δ.Μ.Σ., αλλά βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και Όροι φοίτησης
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

Χρονική διάρκεια
1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
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στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε δύο (2) εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρί-
σης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

2. Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προ-
βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης 
για εργαζόμενους/νες φοιτητές/τριες εφόσον προσκο-
μίσουν δικαιολογητικά, όπως αποδεδειγμένα να εργά-
ζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα. Η 
διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης και του ανώτατου 
επιτρεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης σπουδών. Η με-
ρική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους/
νες μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες, που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προ-
γράμματος πλήρους φοίτησης για εξαιρετικά σοβαρές 
περιπτώσεις όπως: ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, 
για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος.

3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
σπουδών είναι τα δύο (2) έτη.

4. Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες μπορεί να 
χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προσω-
ρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο/η 
μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητά του/
της φοιτητή/τρια. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμε-
τράται στον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο ολοκλήρωσης 
σπουδών.

5. Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπως: 
ασθένεια, φόρτος εργασίας, σοβαροί οικογενειακοί λό-
γοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, να χορηγείται πα-
ράταση σπουδών και μέχρι τρεις (3) μήνες, κατόπιν αιτι-
ολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

6. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλό-
μενα μαθήματα ή διαγραφής για λόγους όπως: α) η μη 
επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/
τριας (η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκ-
παιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), 
β) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και γ) αίτηση του/
της ίδιου του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας, 
αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρό-
ταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει 
για τους όρους της επανεξέτασης και τους λόγους δια-
γραφής. Εάν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια 
αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, έχει 
δικαίωμα να επανεξετασθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 4 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες εγγράφονται και 
συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον 
οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εγγρα-
φές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του 
οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται η χρονική διάρ-

κεια των εγγραφών και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για την εγγραφή τους. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/
τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευ-
κολύνσεις που προβλέπονται και για τους/τις φοιτητές/
τριες του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώ-
ματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το 
Τμήμα Ιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις 
σε μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες επηρεάζουν 
κατά περίπτωση τη διαδικασία της φοιτητικής τους προ-
σαρμογής και φοίτησης.

Τέλη φοίτησης
8. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό 

των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €). Η καταβολή τους 
γίνεται σε τρεις (3) δόσεις, σε καθορισμένες ημερομηνί-
ες, οι οποίες ορίζονται στην αρχή του α΄ εξαμήνου και 
σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ.

9. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχι-
ακοί/κές φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομι-
κό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκα-
τό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισο-
δήματος. Οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. και αφορά τη συμμετοχή σε ένα 
μόνο Π.Μ.Σ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017, 
αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επι-
λέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς 
που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημο-
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται 
κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται 
κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδο-
μήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Λαμβάνονται υπόψη, από 
την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, τα εισοδήματα 
του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά 
το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η 
εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

10. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλε-
ται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα, ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/ιες 
λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται 
απαλλαγή.

11. Για την παρακολούθηση ανεξάρτητων μαθημάτων 
καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 600 ευρώ (€) ανά μάθη-
μα. Σε περίπτωση που κάποιος/α επιλέξει την παρακο-
λούθηση τριών (3) μαθημάτων, καταβάλλονται δίδακτρα 
συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (€).
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Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών - Έλεγχος γνώσεων
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

ECTS
Εξάμηνο Α’ (Εαρινή περίοδος)

α/α Υποχρεωτικά (Compulsory)

C1
Εισαγωγή στη Στατιστική 
(Introduction to Statistics) 
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

8

C2
Κλινική ερευνητική μεθοδολογία 
(Clinical research methodology) 
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

8

C3
Ερευνητική μεθοδολογία βασικών επιστημών 
(Basic research methodology) 
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

8

C4
Συγγραφή επιστημονικής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης 
(How to write a paper or a grant proposal)
(επιτόπια και έως 35% εξαποστάσεως διδασκαλία)

4

C5 Εισαγωγή στη Βιοηθική - Ηθική των δημοσιεύσεων 
(Introduction to bioethics - Publication ethics) (σεμιναριακό μάθημα) 2

ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινή περίοδος
Επιλεγόμενα (Electives) 
(Κάθε έτος προσφέρονται τα τέσσερα πιο δημοφιλή, ως υποχρεωτικά - οι φοιτητές επιλέγουν τα τρία)

E1
Προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής 
(Advanced Statistics) 
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Ε2
Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 
(Systematic review and meta-analysis)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Ε3
Υπολογιστική ιατρική έρευνα 
(Computational medical research)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Ε4 Εξόρυξη δεδομένων (Data mining)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία) 4

Ε5
Προηγμένες τεχνικές στην Ιατρική Έρευνα 
(Advanced Techniques in Medical Research)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Ε6
Ποιοτική Έρευνα 
(Qualitative Research)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Ε7
Κλινικές Δοκιμές 
(Clinical Trials)
(επιτόπια και έως 35% εξ αποστάσεως διδασκαλία)

4

Συγγραφή πρωτοκόλλου μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
(MSc thesis) 3

ΣΥΝΟΛΟ θερινής περιόδου 15
Εξάμηνο Β’ (Χειμερινή περίοδος) 30

T1 Διπλωματική εργασία (Thesis) 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75
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2. Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται, συνολικά, η συ-
γκέντρωση 30 ECTS (European Credit Transfer System) 
μονάδων από τα κύρια μαθήματα, 12 ECTS από τα επιλε-
γόμενα μαθήματα, 3 ECTS από τη συγγραφή του πρωτο-
κόλλου της διπλωματικής εργασίας και 30 ECTS από την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (σύνολο 75 ECTS). 
Κάθε ECTS μονάδα αντιπροσωπεύει, κατά μέσο όρο, 25 
ώρες θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας ή καθοδη-
γούμενης μάθησης ή αυτομάθησης, προς ισοτιμία με 
ανάλογα Π.Μ.Σ. Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

3. Το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί τη μικτή (“blended”) μορφή 
υλοποίησης. Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα ξεκινά το Φε-
βρουάριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και ολοκληρώνεται 
τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Η εξ’ αποστάσεως 
διδασκαλία και η εξέταση των μαθημάτων γίνονται στην 
αγγλική γλώσσα. Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται 
με εκπόνηση εργασιών, επίσης στην αγγλική γλώσσα 
(assignments).

4. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, μη κατάθε-
σης τελικής εργασίας ή αδυναμίας παρακολούθησης της 
επιτόπιας διδασκαλίας, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να 
επαναλάβει εξ’ ολοκλήρου το μάθημα κατά το επόμε-
νο έτος, με παρακολούθηση των επιτόπιων και των εξ’ 
αποστάσεως μαθημάτων και νέα υποβολή της εργασίας 
(assignment). 

5. Με πρόταση της Σ.Ε. στη συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ., 
μπορεί να γίνεται τροποποίηση και ανακατανομή του 
προγράμματος των κύριων και των επιλεγόμενων μα-
θημάτων. 

6. Τα προσφερόμενα επιλεγόμενα μαθήματα καθορί-
ζονται με βάση τις δηλώσεις προτίμησης. Κάθε ακαδημα-
ϊκό έτος προσφέρονται τα επιλεγόμενα μαθήματα για τα 
οποία υπάρχει ζήτηση από δέκα (10) τουλάχιστον άτομα. 
Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητών/τριών δεν δύναται 
να υπερβαίνει τον αριθμό των εκάστοτε εισαχθέντων.

7. Στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται διδασκαλία με μέσα 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning), σε 
ποσοστό έως τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Η εξ’ απο-
στάσεως διδασκαλία διεξάγεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας e-learning του Α.Π.Θ., και περιλαμβάνει 
online tasks, quizzes, discussion fora ή άλλες μορφές 
αξιολόγησης αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. 

• Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται 
από μηδέν (0) έως δέκα (10) με ακρίβεια ενός δεκαδικού 
ψηφίου, ως εξής: 

• Άριστα (8,5 έως 10)
• Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου)
• Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
• Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροί του. 
8. Έως το τέλος Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, η 

Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ίας, στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος/
νη επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/
ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτρο-
πή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας 

είναι ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017). Εφόσον κριθεί απαραίτητο (ενδεικτικά, 
αλλά όχι αποκλειστικά, στην περίπτωση της σύνταξης 
της διπλωματικής εργασίας σε Τμήμα ή Σχολή, εκτός του 
Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. του Α.Π.Θ.), είναι δυνατή η συν-επίβλεψη (ένας/
μία επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια, μέλος Δ.Ε.Π., και 
ένας/μία συν-επιβλέπων καθηγητής/τρια, μέλος Δ.Ε.Π. ή 
ερευνητής ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής). 

9. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας εγγράφεται σε 
ειδικό κατάλογο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασι-
ών, που τηρείται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στον κατάλο-
γο αυτόν περιλαμβάνεται το όνομα του/της υποψηφίου/
ίας, το όνομα του/της επιβλέποντος/ουσας, η ημερο-
μηνία της ανακοίνωσης στη Σ.Ε., η τριμελής Εξεταστική 
Επιτροπή και η ημερομηνία λήξης της διαδικασίας, είτε 
με αποδοχή είτε με απόρριψη. Εφ’ όσον απαιτείται, ζη-
τείται και λαμβάνεται η άδεια της Επιτροπής Βιοηθικής 
του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. 

10. Τόσο η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή όσο και ο 
τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα 
πρέπει να εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. Η 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να συ-
νταχθεί στην αγγλική γλώσσα, η έκταση της δεν πρέπει 
να ξεπερνά τις 10.000 λέξεις με γραμματοσειρά Arial (12 
point). Στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραδίδεται ένα (1) 
εκτυπωμένο αντίτυπο της διπλωματικής εργασίας συ-
μπεριλαμβανομένων των διορθώσεων της τριμελούς 
επιτροπής μετά την βαθμολόγησή της. 

11. Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος ενός/μίας 
υποψηφίου/ίας, παρά μόνο με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/
της επιβλέποντος/ουσας. Αλλαγή θέματος διπλωματικής 
εργασίας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο για πα-
ράταση των ανωτέρω προθεσμιών. 

12. Στην τριμελή Εξεταστική Επιτροπή συμμετέχουν 
ο/η επιβλέπων/ουσα και άλλα δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κά-
τοχοι διδακτορικού διπλώματος (παρ. 4 του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008). Τα μέλη αυτά μπορούν να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων και Σχολών του Α.Π.Θ. πλέον του 
Τ.Ι.Σ.Ε.Υ., καθώς και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. Ωστόσο, τουλάχιστον τα δύο (2) από 
τα τρία (3) μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής θα πρέπει να 
προέρχονται από το Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ. Το τρίτο μέλος 
της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής θα μπορούσε, κατ’ 
εξαίρεση, να προέρχεται από αναγνωρισμένα ομοταγή 
ιδρύματα της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν 
υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, 
είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/
ουσας ή μέλους/μελών της τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. 

13. Μετά τον ορισμό της επιτροπής, η Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. αποστέλλει την εργασία στα μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, η οποία πρέπει σε τριάντα (30) 
ημέρες από την αποστολή να αποφανθεί περί της αποδο-
χής ή μη, και να προβεί στη βαθμολόγησή της, με κλίμα-
κα βαθμολογίας 0 - 10, αποστέλλοντας στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. το πρακτικό της εξέτασης του/της υποψηφί-
ου/ίας. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θεωρείται 
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επιτυχούσα όταν ο μέσος όρος βαθμολόγησής της από 
τα τρία μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ίσος ή με-
γαλύτερος του έξι (6). 

14. Για να εγκριθεί μια μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
γασία, πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαι-
τήσεις: 

α) Ο τίτλος και το περιεχόμενο της εργασίας να είναι 
συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

β) Η πραγμάτευση, χωρίς κατ’ ανάγκη να έχει παντελώς 
νέα στοιχεία, να γίνεται με νέο τρόπο προσέγγισης των 
πηγών και της βιβλιογραφίας, ώστε να παρουσιάζεται 
η ερευνητική προσπάθεια και επίδοση του/της υποψη-
φίου/ίας.

16. Για την τελική κρίση και βαθμολόγηση της διπλω-
ματικής εργασίας του/της υποψηφίου/ίας, η τριμελής 
Εξεταστική Επιτροπή καλεί τον/την υποψήφιο/ια σε 
δημόσια εξέταση, η οποία όμως δεν είναι υποχρεωτική. 
Η πρόσκληση και ανακοίνωση για τη δημόσια εξέταση 
απευθύνεται από το/τη Διευθυντή/ντρια της Σ.Ε., ύστερα 
από συνεννόηση με τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 
Κατόπιν της έγκρισης της βαθμολογίας της εργασίας από 
την Επιτροπή, η βαθμολογία αναρτάται υποχρεωτικά 
στον διαδικτυακό τόπο της Cardisoft του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. του 
Α.Π.Θ.

17. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για την υποτροφία 
αριστείας έχουν όσοι/ες φοιτητές/τριες έχουν παραδώ-
σει την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία τους ως την 
προκαθορισμένη καταληκτική ημερομηνία. Όσοι/ες με-
ταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν λάβει υποτροφία 
από τρίτους ή από το οικείο Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να είναι 
επιλέξιμοι/ες και για υποτροφία αριστείας.

18. Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμισμένο μέσο 
όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., του πρωτοκόλλου και 
της τελικής Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η 
στάθμιση γίνεται με βάση τις πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια 
δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλα-
σιάζονται με τους αντίστοιχους αριθμούς ECTS, και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο 
αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη 
λήψη του Δ.Μ.Σ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με δι-
άκριση (“with distinction”) απονέμεται σε έως πέντε (5) 
απόφοιτους από το σύνολο αυτών που έχουν ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές σε ένα έτος και έχουν συγκεντρώσει 
συνολικό βαθμό πάνω από οκτώ και πενήντα εκατοστά 
(8,5).

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 
(άρθρα 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται η χορήγηση με ακαδημαϊκά 
κριτήρια, μίας (1) υποτροφίας αριστείας ανά ακαδημαϊ-
κό έτος σε μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια, σύμφωνα με 
εισήγηση της Σ.Ε. και σχετική απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Η υποτροφία απονέμεται στον πρώτο/η, 
κατά σειρά βαθμολογίας, φοιτητή/τρια που αποφοίτησε 

με τον υψηλότερο βαθμό και στο συντομότερο προ-
βλεπόμενο διάστημα, και ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 
50% των διδάκτρων που κατέβαλε. Οι μεταπτυχιακοί/κές 
φοιτητές/τριες που πρόκειται να λάβουν οποιαδήποτε 
υποτροφία οφείλουν να επιδείξουν άριστη διαγωγή και 
σε καμία περίπτωση να μην παραβαίνουν τους κανονι-
σμούς του άρθρου 13 του οικείου κανονισμού.

Άρθρο 8 
Διδακτικό προσωπικό
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

Τ.Ι.Σ.Ε.Υ., κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν 
το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης 
η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/80 (Α΄ 112) ή 
το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011.

2. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προ-
σωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
η Συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. μπορεί να αναθέσει διδακτικό 
έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., ή να 
προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
(Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Επιπλέον 
η Συνέλευση με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισή-
γηση του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ., μπορεί να 
καλέσει καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέ-
ντρο, ή επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

3. Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των 
μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

4. Στο διδακτικό έργο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
η διδασκαλία με επιτόπιες και εξ’ αποστάσεως διαλέξεις 
ή σεμινάρια, η προετοιμασία διδακτικού και εποπτικού 
υλικού ή υλικού για επιγραμμική διδασκαλία, η παράθε-
ση σχετικής βιβλιογραφίας, η εξέταση του μαθήματος, 
και η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοι-
τητές/τριες.

Άρθρο 9 
Έσοδα Π.Μ.Σ. - 
Διαδικασία οικονομικής διαχείρισης 
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

1. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. προέρχονται από:
α) τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται σε € 5.000 (συ-

μπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας) και 
καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις ενδεικτικά κατά τους 
μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο.
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β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως ορι-
οθετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα.

2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017, οι απαλλασσόμενοι/νες φοιτητές/τριες δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ. Συνεπώς, ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών/τρι-
ών που δεν απαλλάσσονται των τελών φοίτησης είναι 
εικοσιπέντε (25) φοιτητές/τριες.

3. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του 
ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται 
από τον ΕΛΚΕ και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά 
έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά 
έξοδα του Ιδρύματος.

4. Ο ετήσιος απολογισμός εσόδων - εξόδων, με ανα-
γραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία και 
ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των 
διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκό-
ντων που τις εισέπραξαν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Ιατρικής σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου 
άρθρου. Τυχόν υπόλοιπα χρήσης διατίθενται για ακαδη-
μαϊκούς ή ερευνητικούς σκοπούς του Π.Μ.Σ. μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε. που εγκρίνεται από τη 
συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ., ή μεταφέρονται προς χρήση στο 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με εισήγηση της Σ.Ε. 
και έγκριση της Συνέλευσης του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ.

Άρθρο 10 
Διοικητική υποστήριξη - Υλικοτεχνική υποδομή
(παρ. 1 περ. ιζ΄ του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. διεξάγονται σε κλιματιζόμε-
νους χώρους κατάλληλους για διδασκαλία εντός ή εκτός 
της Πανεπιστημιούπολης Α.Π.Θ. Η επιλογή των χώρων 
γίνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους κατόπιν σχε-
τικής απόφασης της Σ.Ε. Η διάταξη των χώρων διαμορ-
φώνεται σε σχήμα Π και προσαρμόζεται στον αριθμό 
των φοιτητών/τριών.

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι απαραίτητος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οπτικοακουστικό υλικό 
(οθόνες προβολής, projectors, ηχητική και μικροφωνική 
εγκατάσταση κ.λπ.), ο οποίος καλύπτεται από τα έσοδα 
του Π.Μ.Σ. Κατά τη διάρκεια των ολοήμερων μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ., εξασφαλίζεται η σίτιση των φοιτητών/τριών.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό αποφοίτησης
(παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)

Για την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα προ-
βλεπόμενα από το οικείο πρόγραμμα μαθήματα, σε 
συνδυασμό με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υπο-
χρεώσεων των φοιτητών/τριών, καθώς και την επίσημη 
κατάθεση της βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας 
(παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008).

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ.

Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στους/στις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες 

γίνεται με ανακοίνωση ενώπιον της Συνέλευσης, στην 
οποία μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι/νες, 
χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Η διαδικασία αυτή 
μπορεί να είναι δημόσια.

Η δημόσια τελετή απονομής διπλώματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε κατάλληλους χώρους μετά από 
πρόσκληση της Σ.Ε.

Άρθρο 12 
Τύπος απονεμόμενου Δ.Μ.Σ. 
(παρ. 1 περ. ιε΄ του άρθρου 45 του ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) απονέμεται από το Τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. 
Το Δ.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. 
Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τ.Ι.Σ.Ε.Υ, η χρονολογία 
περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του 
Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος 
του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του/της μεταπτυχιακού/κής φοι-
τητή/τριας, ο βαθμός αριθμητικά και ολογράφως, καθώς 
και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, 
Άριστα.

Στον/στην απόφοιτο/η του Δ.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολού-
θησης και περάτωσης του Π.Μ.Σ.

Επιπλέον του Δ.Μ.Σ. χορηγείται Παράρτημα Διπλώ-
ματος [άρθρο 15 του ν. 3374/2005 και της υπό στοιχεία 
Φ5/89656/ΒΕ/13.8.2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 
1466)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο, που 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, 
το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και 
το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών 
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν 
τα Ιδρύματα.

Η εγγραφή των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. πραγμα-
τοποιείται μόνο μετά την καταβολή της πρώτης δόσης 
των τελών φοίτησης. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
απονέμεται στους/στις φοιτητές/τριες μόνο μετά την 
καταβολή του συνολικού ποσού των τελών φοίτησης. Οι 
φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να στερηθούν την απονομή 
του τίτλου ή των ECTS του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 
ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια υποχρεούται να 
αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση ερ-
γασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα 
αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρί-
ωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της 
υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, συνιστά ακα-
δημαϊκό παράπτωμα.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία εισηγείται 
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στη Συνέλευση για αντιμετώπιση του προβλήματος (επα-
νάληψη του μαθήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ-
θρου 6, ή επανάληψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας, ή ακόμη και διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/
κής φοιτητή/τριας). Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα 
παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γε-
νικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματι-
κής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά 
τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή 
την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Σε σοβαρές περιπτώσεις (υποτροπή, μαζική λογοκλο-
πή κ.ο.κ.), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. η 
Συνέλευση του Τ.Ι.Σ.Ε.Υ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγρα-
φή του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. 
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι 
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοί-
τηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν 
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και 
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύου-
σες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις 
(παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017).

Κάθε διετία πραγματοποιείται αποτίμηση της λειτουρ-
γίας και της ποιότητας του Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ., με βάση τις επιμέρους 
εκθέσεις που υποβάλλονται σε αυτήν από τη Σ.Ε. και την 
ηλεκτρονική αξιολόγηση από τους/τις μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες.

Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει μελλοντικά, το οποίο 
δεν καλύπτεται από τη κείμενη νομοθεσία ή τον οικείο 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπί-
ζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής, της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., με τροποποίηση του 
Κανονισμού και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων
C1 - Εισαγωγή στη Στατιστική
Σκοπός του μαθήματος «C1 - Εισαγωγή στη Στατιστι-

κή» είναι η εκμάθηση και εφαρμογή μεθόδων μέσω των 
βασικών στατιστικών στοιχείων, η διαχείριση περιγρα-
φικών στατιστικών μοντέλων για συνοπτικά δεδομένα, 
και η σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των πληθυσμών 
χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικά δείγματα. Επιπρό-
σθετα, το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της αβεβαι-
ότητας που υπάρχει όταν γίνεται τυχαία εκτίμηση των 
παραμέτρων των πληθυσμών καθώς και η ερμηνεία και 
η καλύτερη αξιολόγηση των ευρημάτων. Ένας επιπλέ-
ον στόχος αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση της 
μεθοδολογίας της βιοστατιστικής μέσω της πρακτικής 
καθοδήγησης και της χρήσης της γλώσσας προγραμ-
ματισμού R.

C2 - Κλινική ερευνητική μεθοδολογία
Σκοπός του μαθήματος «C2 - Κλινική ερευνητική με-

θοδολογία» είναι η εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με 
τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας της κλινικής έρευνας 
και η εφαρμογή των αρχών της τεκμηριωμένης ιατρικής 

στην καθημερινή κλινική πρακτική. Με την ολοκλήρω-
ση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τρι-
ες θα είναι εξοικειωμένοι/νες με τους βασικούς όρους 
της κλινικής επιδημιολογίας (επίπτωση, επικράτηση) 
και επιπλέον θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να 
επιλέξουν την καταλληλότερη διαγνωστική εξέταση, με 
βάση την ευαισθησία και την ειδικότητα της εξέτασης, 
να καθορίσουν προτεραιότητες στην επιλογή θεραπευ-
τικών αγωγών με βάση το αναμενόμενο όφελος, και να 
μετασχηματίσουν κλινικές περιπτώσεις σε καλά διαμορ-
φωμένες ερευνητικές ερωτήσεις.

C3 - Ερευνητική μεθοδολογία βασικών επιστημών
Σκοπός του μαθήματος «C3 - Ερευνητική μεθοδο-

λογία βασικών επιστημών» είναι η εξοικείωση του/της 
φοιτητή/τριας με τα βασικά στοιχεία των σύγχρονων 
μεθόδων βασικών επιστημών, η εις βάθος παρουσίαση 
σύγχρονων εργαστηριακών τεχνικών και μεθόδων που 
είναι απαραίτητες στη βιοϊατρική έρευνα, η κατανόηση 
της μοριακής βάσης των διαφόρων παθολογιών, και η 
οργάνωση των αποτελεσμάτων σε ένα συνεκτικό και 
ολοκληρωμένο έργο. Με την ολοκλήρωση του μαθήμα-
τος, οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί/
ες να καθορίσουν τη στρατηγική επιλογής κατάλληλων 
τεχνικών και μεθόδων ερευνητικών ερωτημάτων των 
βασικών ιατρικών επιστημών.

C4 - Συγγραφή επιστημονικής μελέτης ή ερευνητικής 
πρότασης

Σκοπός του μαθήματος «C4 - Συγγραφή επιστημονι-
κής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης» είναι η εκμάθηση 
των βασικών αρχών σύνταξης και παρουσίασης επιστη-
μονικής μελέτης ή ερευνητικής πρότασης (προφορική 
παρουσίαση, παρουσίαση αφίσας, πλήρης δημοσίευση) 
και η υποβολή τους μέσω του Διαδικτύου. Με την ολο-
κλήρωση του μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/νές φοιτη-
τές/τριες θα είναι εξοικειωμένοι/νες με την οργάνωση 
και δομή μιας πλήρους έκδοσης από την έναρξη μέχρι 
την ολοκλήρωση της σύνταξης.

C5 - Εισαγωγή στη Βιοηθική - Ηθική των δημοσιεύσεων
Σκοπός του μαθήματος «C5 - Εισαγωγή στη Βιοηθική - 

Ηθική των δημοσιεύσεων» είναι η εκμάθηση μεθοδο-
λογικών και επιστημολογικών σκέψεων του σύγχρονου 
οράματος της Βιοηθικής την αντιμετώπιση μεμονωμέ-
νων προβλημάτων που σχετίζονται με την πρακτική της 
ιατρικής επιστήμης, της βιοϊατρικής έρευνας και της βι-
οτεχνολογίας.

Ε1 - Προχωρημένες γνώσεις Στατιστικής
Σκοπός του μαθήματος «Ε1 - Προχωρημένες γνώ-

σεις Στατιστικής» είναι η εκμάθηση και εφαρμογή των 
μοντέλων παλινδρόμησης στα ιατρικά δεδομένα. Με 
την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα 
είναι σε θέση να μοντελοποιούν τη σχέση μιας εξαρτη-
μένης μεταβλητής με μια ή περισσότερες ερμηνευτικές 
(ανεξάρτητες) μεταβλητές, καθώς και να αξιολογούν, 
να διαχειρίζονται, και να αξιοποιούν τα αποτελέσμα-
τά τους λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς συγχυτικούς ή 
τροποποιητικούς παράγοντες καθώς και γνωστά κλινικά 
ευρήματα.

Ε2 - Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση
Σκοπός του μαθήματος «Ε2 - Συστηματική ανασκόπη-

ση και μετα-ανάλυση» είναι η εκμάθηση των βασικών 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35102 Τεύχος B’ 3456/19.08.2020

αρχών των συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-ανα-
λύσεων και η απόκτηση εμπειρίας μιας συστηματικής 
ανασκόπησης σε ερευνητική ερώτηση. Μετά την ολο-
κλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι ικα-
νοί/ες να συζητήσουν και να δουλέψουν στη δική τους 
ερώτηση με τους/τις συναδέλφους τους, θα περάσουν 
από όλα τα στάδια μιας συστηματικής αναθεώρησης 
(στατιστική ανάλυση, αξιολόγηση ετερογένειας, κίνδυ-
νος προκατάληψης, ενσωμάτωση μεροληψίας εκτίμησης 
κινδύνου), και θα αναλογιστούν και θα καταλάβουν όλες 
τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν κατά τη διάρκεια 
μιας ανασκόπησης.

Ε3 - Υπολογιστική ιατρική έρευνα
Σκοπός του μαθήματος «Ε3 - Υπολογιστική ιατρική 

έρευνα» είναι η εκμάθηση των θεωρητικών θεμελίων 
της ιατρικής έρευνας στον τομέα της πληροφορικής και 
η εφαρμογή τους στην πράξη, καθώς και η απόκτηση 
των βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται στην υπο-
λογιστική ιατρική έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση του 
μαθήματος, οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες θα εί-
ναι εξοικειωμένοι/νες με τις βασικές αρχές χρήσης μα-
θηματικών αναλόγων στην ιατρική έρευνα και θα είναι 
σε θέση να εκτελούν βασική ανάλυση δεδομένων στο 
MATLAB.

Ε4 - Εξόρυξη δεδομένων
Σκοπός του μαθήματος «Ε4 - Εξόρυξη δεδομένων» 

είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στη διαδικασία της 
ανακάλυψης γνώσης με έμφαση στις τεχνικές εξόρυξης 
δεδομένων. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα συζητηθούν 
και θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες έννοιες: αρχές εξόρυ-
ξης δεδομένων (data mining), πρόβλεψη και χαρακτη-
ρισμός (ταξινόμηση), ομαδοποίηση και συσσωμάτωση, 
συσσωρευτική ανάλυση (εξόρυξη κανόνα σύνδεσης), 
ανίχνευση ανωμαλιών.

Ε5 - Προηγμένες τεχνικές στην Ιατρική Έρευνα
Σκοπός του μαθήματος «Ε5 - Προηγμένες τεχνικές 

στην Ιατρική Έρευνα» είναι η εκμάθηση μεθόδων και 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται στη μελέτη ασθε-
νειών αναφορικά με τις πλέον προηγμένες βιοϊατρικές 

τεχνικές (πειραματικές μέθοδοι, υπολογιστικές μέθοδοι, 
μηχανική ιστών, ανοσολογία, προσεγγίσεις και εργαλεία 
βιολογικής έρευνας). Αναλύονται οι πρόσφατες εξελίξεις 
στον τομέα της βασικής έρευνας και παρουσιάζονται και 
αναλύονται τα τελευταία Νόμπελ στη Φυσιολογία και 
την Ιατρική με τη μεγαλύτερη απήχηση και εφαρμογή 
στην ιατρική έρευνα.

Ε6 - Ποιοτική Έρευνα
Το μάθημα «Ε6 - Ποιοτική Έρευνα» σκοπεύει στην 

εκμάθηση των φοιτητών/τριών αναφορικά με τη φύση 
και το σχεδιασμό των μεικτών ερευνητικών μεθόδων, 
περιγράφοντας πρακτικούς τρόπους που συνδυάζουν 
τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα. Κατά τη διάρ-
κεια του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες διερευνούν πώς 
η ποιοτική έρευνα γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των επι-
στημονικών στοιχείων και της κλινικής πρακτικής εξετά-
ζοντας τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τις προτιμήσεις 
τόσο των ασθενών όσο και των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης.

Ε7 - Κλινικές δοκιμές
Το μάθημα «Ε7 - Κλινικές δοκιμές» εισάγει τους/τις 

φοιτητές/τριες στις βασικές αρχές σχεδιασμού και δι-
εξαγωγής κλινικών δοκιμών. Επιπλέον, εξετάζει όλα 
τα στάδια των επεμβατικών μελετών σε ανθρώπους, 
που κυμαίνονται από την ανάπτυξη πρωτοκόλλου και 
ρυθμιστικών ζητημάτων μέχρι την πρόσληψη των συμ-
μετεχόντων, τη συλλογή δεδομένων και τη στατιστική 
ανάλυση. Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι φοιτητές/
τριες θα είναι σε θέση να εξετάσουν όλες τις πρακτικές 
της δοκιμαστικής συμπεριφοράς από την πλευρά ενός 
πιθανού επικεφαλής ερευνητή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02034561908200012*
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