ΑΠΟΦΑΣΗ
Έγκριση Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος … του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των
Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” (τροποποίηση τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής
Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας»)

Έχονταςυπόψη:

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥΕΘΝΙΚΟΥΚΑΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑΘΗΝΩΝ

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30
έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄)
με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρου 42

Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του Ν.4547/18(ΦΕΚ Α΄ 102)
6. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν
7. τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
8. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
9. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση……….)
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρία…)
12. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού
προϋπολογισμού
αποφασίζουμε:
την έγκριση του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster
Medicine” (τροποποίηση τίτλου του ΠΜΣ «Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση κρίσεων Υγείας»),
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ
Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και
απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα
διαχείρισης κρίσεων υγείας,
επείγουσας
ιατρικής,
ιατρικής ευπαθών ομάδων με έμφαση στους μεταναστευτικούς
πληθυσμούς. Παράλληλα διδάσκονται θέματα ψυχικής υγείας, κοινωνικής πολιτικής,
ανθρωπιστικού δικαίου και βασανιστηρίων, αλλά και θέματα επικοινωνίας της
υγείας, επικοινωνιακής διαχείρισης του κινδύνου, θέματα διαφάνειας και ανοικτών
δεδομένων στην δημόσια υγεία καθώς και θέματα συμμετοχικού σχεδιασμού δημόσιων
πολιτικών υγείας. Συγκεκριμένα το ΠΜΣ παρέχει γνώσεις για διαχείριση κρίσεων φυσικών
καταστροφών και συρράξεων, για αρχές λειτουργίας και διοργάνωση υπηρεσιών πολιτικής
προστασίας, για σύγχρονες μεθόδους εκτίμησης βαρύτητας, διακομιδής και περίθαλψης
θυμάτων μαζικών καταστροφών, για τις παγκόσμιες και εθνικές προτεραιότητες σε ζητήματα
δημόσιας υγείας, διατροφής των πληθυσμών, ιατρικής ταξιδιωτών, επιδημιολογίας τροπικών
νοσημάτων και σύγχρονων μεταδιδόμενων νόσων, για προβλήματα υγείας των ευπαθών
ομάδων πληθυσμού όπως πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, παιδιά, ουσιοεξαρτημένοι κλπ., για τα
ειδικά προβλήματα της υγείας της αναπαραγωγής και της υγείας σχετικής με το φύλο, για
αρχές λειτουργίας διεθνών οργανισμών υγείας και οργανισμών αρωγής, για αρχές Διεθνούς
Δικαίου, Γεωπολιτικής και παγκοσμιοποίησης των προβλημάτων υγείας, διαπολιτισμικές και
διαθρησκευτικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την υγεία.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας ή σχετικών ειδικοτήτων σε (2)
κατευθύνσεις επαγγελματικών και επιστημονικών δεξιοτήτων:
•
•

Διεθνής ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας («International Medicine – Health Crisis
Management»)
Ιατρική καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας («Disaster Medicine – Health
Crisis Management»)

Πρόκειται για δυο σχετικά νέα επιστημονικά πεδία που γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο παγκοσμίως στις ιατρικές σχολές. Αναπτύχθηκαν για
να απαντήσουν στο περίπλοκο πεδίο των αναγκών και προκλήσεων υγείας που χαρακτηρίζει
τον σύγχρονο κόσμο: ¨Φαινόμενο επιδημιολογικής μετάβασης¨, αύξηση της έντασης
ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, διεύρυνση των ανισοτήτων, ενδυνάμωση ασθενών
και κοινοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα ζητήματα αυτά απαιτούν μια καινοτόμο
προσέγγιση με έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συνολικά φιλοδοξεί να προετοιμάσει επαγγελματίες,
ερευνητές και διαχειριστές προγραμμάτων υγείας (Managers & Policy Makers) με έναν
ισχυρό συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ερευνητικών δεξιοτήτων, ικανότητας στρατηγικής
ανάλυσης αλλά και του αντίστοιχου επαγγελματικού ήθους.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Παγκόσμια
Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine” μετά την πλήρη και
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από την
Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι:
1.
Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής: Είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την έγκριση των
εισηγήσεων της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ που αφορούν: στον ορισμό μελών
Συμβουλευτικών Επιτροπών, στον ορισμό μελών Εξεταστικών Επιτροπών, στην απονομή
μεταπτυχιακών διπλωμάτων, στη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και επιλογής των
υποψηφίων, καθώς και για κάθε θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις του
Ν.4485/2017.
2.
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της
Ιατρικής Σχολής, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
της Σχολής για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση
για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο
οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:
Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των
διδασκόντων του ΠΜΣ.
Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών
εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Σχολής.
Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης
σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση,
αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση της Σχολής.
3.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος
ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της
ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση Συνέλευσης της Σχολής.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να
έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη
εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος,
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.
ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων
του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

To ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine”
υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατεστημένη στη
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας
της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως
καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας
εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη
γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών και όλων των διοικητικών
θεμάτων του ΠΜΣ.
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
Στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine”
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής ΑΕΙ της
ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών,
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.
Το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster Medicine”
θα δέχεται εκατό (100) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί
πενήντα (50) συνολικά διδάσκοντες, 60% από την Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών
Υγείας του ΕΚΠΑ και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της
Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε ένα (1) διδάσκοντα ανά δύο (2) φοιτητές.
Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής
είναι περίπου 3190, ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 2157 προπτυχιακών
φοιτητών ανά έτος και των 572 μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ.
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του
έτους σύνταξης του Κανονισμού.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του
παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Κάθε Μάιο, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Ε.Κ.Π.Α, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΔ και του Ιδρύματος
προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί
με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που
ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της
Σχολής.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
•

Αίτηση σε ειδικό έντυπο

•

Επιστολή έκφρασης των λόγων που τους ωθούν να παρακολουθήσουν το
συγκεκριμένο ΠΜΣ

•

Δύο Συστατικές Επιστολές

•

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

•

Αντίγραφο πτυχίου

•

Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

•

Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

•

Πιστοποίηση γνώσης Η.Υ. (πχ. ΕCDL ή αντίστοιχη επάρκεια από προπτυχιακό μάθημα
Ηλ/κών Υπολογιστών)

•

Άλλα σχετικά πιστοποιητικά, δημοσιεύσεις κλπ

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό
αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με τη διαδικασία μοριοδότησης και προφορική
συνέντευξη με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
Κριτήριο

Συντελεστής Άριστα

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου Ιατρικής

10Χ

100

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - AEI

7Χ

70

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης υγειονομικής σχολής - TEI

5Χ

50

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - AEI

4Χ

40

Τον Γενικό Βαθμό πτυχίου άλλης σχολής - ΤEI

3Χ

30

Προηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το
αντικείμενο του ΠΜΣ [ βαθμολογούνται 1-10 κάθε ένα ]

5Χ

50

Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το
αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ 1-10]

10Χ

100

Προηγούμενη πρακτική εμπειρία ή προηγούμενη εθελοντική
δράση σε υπηρεσίες ή οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο
του ΠΜΣ [ βαθμ 1-10]

4Χ

40

Την προσκόμιση δύο συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων
(εργασιών, δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ) [βαθμ 1-10]

5Χ

50

Την δημόσια Συνέντευξη από την Επιτροπή ΕΕΜΦ που θα
εκτιμήσει μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον του υποψήφιου για το
αντικείμενο και την πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα
σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ 1-10]

10Χ

100

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα επαρκή
γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2=5, C2=10)
[βαθμ 1-10]

10Χ

100

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πιστοποιημένη γνώση χρήσης
Ηλ/κου Υπολογιστή [ ναι=10]

10Χ

100

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την
Ελληνική γλώσσα (Ν 2083 /92 αρ 12 παρ 2α)

10Χ

100

Mε βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και
τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης.
Ισοβαθμήσαντες γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10%
του ανώτατου αριθμού εισακτέων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι
επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο
Πρόγραμμα.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται
και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για να παραταθεί ο χρόνος σπουδών, θα πρέπει ο μεταπτυχιακός
φοιτητής να υποβάλει δικαιολογημένο αίτημα με το οποίο θα ζητά την παράταση των
σπουδών έως και δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, μετά το πέρας της κανονικής διάρκειας
φοίτησης και μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των έξι (6) εξαμήνων. Η αίτηση
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, και με εισήγηση της Σ.Ε. θα αποστέλλεται για έγκριση
στη Συνέλευση της Σχολής,
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή
φοίτησης.
Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης χορηγείται άπαξ με πρόταση
της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, και δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη των δύο (2) συνεχόμενων εξαμήνων. Μετά το πέρας της αναστολής
φοίτησης, ο ΜΦ είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια,
πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή
της φοίτησής του.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας
έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της
Συνέλευσης της Σχολής.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, παρακολούθηση
εντατικών πρακτικών σεμιναρίων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών
εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως ασύγχρονης
εκπαίδευσης έως 35%.
Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και
διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση προσκεκλημένων ομιλητών από το
εξωτερικό και στη διοργάνωση σεμιναρίων με προσκεκλημένους ομιλητές από το εξωτερικό,
η γλώσσα μπορεί να είναι η αγγλική. Επιπλέον σε περίπτωση που περισσότεροι του 55% των

φοιτητών έχουν ως μητρική γλώσσα άλλη της ελληνικής, τα μαθήματα μπορεί να διεξαχθούν
στην αγγλική γλώσσα.
Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:
1. Ειδίκευση: «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» “International MedicineHealth Crisis Management”
Α΄ Εξάμηνο
Διδ. ώρες
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Επιδημιολογία Πεδίου – Δημόσια Υγεία
6
Ιατρική Κοινότητας
6
Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας
6
Σύνολο
18
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διεθνής Ιατρική Ι
Ανθρωπιστική Ιατρική
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Διεθνής Ιατρική ΙΙ

Σύνολο

Σύνολο

Δ΄ Εξάμηνο

ECTS
10
10
10
30

Διδ. ώρες

ECTS
20
10
30

Διδ. ώρες

ECTS
20
10
30

12
6
18

12
6
18

ECTS
30
Σύνολο
30

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

2. Ειδίκευση: «Ιατρική Καταστροφών – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» “Disaster
Management-Health Crisis Management”
Α΄ Εξάμηνο
Διδ. ώρες
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Επιδημιολογία Πεδίου – Δημόσια Υγεία
6
Ιατρικής Κοινότητας
6
Μεθοδολογία και Δεοντολογία της Ιατροβιολογικής Έρευνας
6
Σύνολο
18
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Ιατρική Καταστροφών Ι
Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
Διαχείριση Κρίσεων Υγείας

Σύνολο

ECTS
10
10
10
30

Διδ. ώρες

ECTS
30
30

Διδ. ώρες

ECTS
20

18

12

Ιατρική Καταστροφών ΙΙ
Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Σύνολο

6
18

10
30

ECTS
30
Σύνολο
30

Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»
Στόχος της ενότητας είναι η εκπαίδευση στις αρχές και μεθόδους της επιδημιολογικής
επιτήρησης και διερεύνησης επιδημίας, με πρακτικό προσανατολισμό και έμφαση στην
απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Ειδική έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των
εκπαιδευομένων με τα βασικά είδη επιδημιολογικών μελετών και την οπτική της δημόσιας
υγείας. Σημαντικό μέρος της διδασκαλίας γίνεται με πρακτικές ασκήσεις και εποπτευόμενη
εργασία σε ομάδες. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων, όσο και μέσω της
συγγραφής ομαδικής εργασίας και της προφορικής της παρουσίασης. Ποσοστό περίπου 60%
της συγκεκριμένης ενότητας παρέχεται και μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Στόχος της ενότητας είναι ο φοιτητής να κατανοήσει τις βασικές έννοιες, ορισμούς και
μηχανισμούς που διέπουν τα συστήματα υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Να εξοικειωθεί με
τις ανισότητες στην υγεία και τα αίτιά τους και να σταθεί κριτικά στις οικονομικές,
κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορετικότητες.
Ειδική έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με θέματα που αφορούν το
σχεδιασμό και αποτίμηση της αποδοτικότητας συστημάτων και παρεμβάσεων στην υγεία σε
συνθήκες κανονικότητας αλλά και κρίσης.
Ιδιαίτερη αναφορά και έμφαση δίνεται επίσης στη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική
εξάσκηση των φοιτητών σχετικά
α) με τoν τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας σε περιπτώσεις
ανθρωπογενών και φυσικών ανάστροφων για τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση
τους
β) με τον ρόλο που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ (παραδοσιακά και διαδικτυακά) στα θέματα
διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων με μαζικές απώλειες καθώς και σε θέματα δημόσιας
υγείας
Τέλος στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κάποιοι από τους τομείς δράσεις της προαγωγής
υγείας μέσα από εφαρμοσμένα προγράμματα και παραδείγματα, έτσι ώστε να αναδειχθούν
οι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία των δράσεων αυτών και να παρουσιαστούν καλές
πρακτικές για περαιτέρω αξιοποίηση και μελέτη. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών
εξετάσεων. Ποσοστό περίπου 60% της συγκεκριμένης ενότητας παρέχεται και μέσω εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟ-ΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
Η μεθοδολογία της έρευνας αποσκοπεί στο να εισάγει τους φοιτητές στην θεωρητική αλλά
και πρακτική προσέγγιση σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνητικών πρωτοκόλλων,
αναζήτησης της διεθνούς βιβλιογραφίας, συγγραφής και παρουσίασης μίας ερευνητικής
εργασίας. Η ποιοτική ιατρική έρευνα προάγει την υγεία του πληθυσμού, καθώς αποτελεί το
συνδετικό κρίκο στη μελέτη των παραγόντων που την καθορίζουν. Το μάθημα περιλαμβάνει
τη μεθοδολογική προσέγγιση ελέγχου της ερευνητικής υπόθεσης, τη διδασκαλία θεμάτων

δεοντολογίας και ηθικής της ιατροβιολογικής έρευνας, με ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων των ερευνητών και αποφυγής της λογοκλοπής. Μέσα
από ένα συνδυασμό διαλέξεων, ομαδικών ασκήσεων στην τάξη και ατομικών ασκήσεων, οι
φοιτητές θα κληθούν να αναζητήσουν διεθνή βιβλιογραφία, να συντάξουν μία δημοσιεύσιμη
εργασία και να παρουσιάσουν την δουλειά τους σε μία προσομοίωση διεθνούς συνεδρίου.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων, εργασιών βιβλιογραφικής ανασκόπησης,
παρουσίασης επιστημονικού άρθρου. Ποσοστό περίπου 50% της συγκεκριμένης ενότητας
παρέχεται και μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι»
Στο μάθημα αυτό ο φοιτητής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες στην Ταξιδιωτική Ιατρική με
έμφαση στις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τους αναγκαίους για κάθε
χώρα εμβολιασμούς και χημειοπροφύλαξη, τα μέτρα για πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων
που σχετίζονται με διηπειρωτικά ταξίδια. Στην ίδια ενότητα περιλαμβάνεται διδασκαλία και
έρευνα σχετικά με την Τροπική Ιατρική και τη μελέτη των λεγόμενων αναδυόμενων
λοιμώξεων. Στη διδακτική αυτή ενότητα ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις που αφορούν στην
αιτιοπαθογένεια, την πρόληψη και την αντιμετώπιση νοσημάτων των ευπαθών κοινοτήτων.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα νοσήματα της στέρησης, όπως η έλλειψη ασφαλούς τροφής
και νερού, τα νοσήματα που σχετίζονται με την μειωμένη περιγεννητική φροντίδα μητέρας
και νεογνού, καθώς και τη νοσηρότητα ειδικών ομάδων, όπως οι ουσιοεξαρτημένοι, οι
ψυχικά ασθενείς, οι έγκλειστοι, οι φυλακισμένοι, οι άστεγοι κλπ. Στην ίδια ενότητα αυτή
δίνεται έμφαση σε γνώσεις μεταναστευτικής υγείας, επιδημιολογικής επιτήρησης
μεταδιδόμενων νοσημάτων και υγειονομικής επιτήρησης μεταναστευτικών και
προσφυγικών πληθυσμών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και ατομικής
εργασίας, η οποία εκπονείται και παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα. Ποσοστό περίπου
30% της συγκεκριμένης ενότητας παρέχεται και μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Ι»
Στόχος της ενότητας είναι ο φοιτητής να αποκτήσει γενικές γνώσεις και τις απαραίτητες
δεξιότητες στην Ιατρική Καταστροφών, ως διαχειριστής προγραμμάτων και σχεδίων
αντιμετώπισης μαζικών κρίσεων υγείας.
Στην ενότητα αυτή θα διδαχθούν μαθήματα «Ιατρικής των Καταστροφών». Ο φοιτητής θα
εξοικειωθεί με τις έννοιες της καταστροφής και της «κρίσης», θα γνωρίσει τους βασικούς
συντελεστές αντιμετώπισης καταστροφών και θα διδαχτεί αρχές αντιμετώπισης μαζικών
ατυχημάτων και εκτάκτων καταστάσεων.
Τονίζεται η πολυπαραγοντική προσέγγιση της καταστροφής, η ανάγκη συντονισμού πολλών
υπηρεσιών, η άσκηση ιατρικής σε αντίξοες συνθήκες, η ασφάλεια των πληθυσμών και του
προσωπικού αρωγής, οι συνθήκες εγκατάστασης και διαβίωσης στον τόπο της καταστροφής.
Ακόμη αναλυτικά παρουσιάζονται: η διαλογή και οργάνωση σταθμών υποδοχής θυμάτων, η
παροχή πρώτων βοηθειών kαι η αντιμετώπιση ειδικών καταστροφών, όπως ορισμένες
φυσικές καταστροφές (παλιρροϊκό κύμα κλπ), τοπικές συρράξεις, ασύμμετρες απειλές
(εμπρησμοί, εκρήξεις κτλ), χημικές, βιολογικές και βιομηχανικές καταστροφές και ατυχήματα
καθώς και ραδιολογικοί και πυρηνικοί κίνδυνοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διάγνωση και
αντιμετώπιση του μετατραυματικού ψυχικού συνδρόμου και του stress των διασωστών
(PTSD).
Στην ίδια ενότητα ο φοιτητής θα αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις διάσωσης και
πρώτων βοηθειών ως μέλος ή και συντονιστής ομάδας διάσωσης. Θα διδαχθούν μαθήματα
προνοσοκομειακής αντιμετώπισης τραύματος, διακομιδής θυμάτων κάτω από αντίξοες
συνθήκες, καθώς και αρχές νοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής. Ο φοιτητής θα μπορεί να
εκτιμήσει τη βαρύτητα ενός τραυματισμού, να συντονίσει και να καθοδηγήσει τον

απεγκλωβισμό και την αποτελεσματική παροχή πρώτων βοηθειών, τη διακομιδή των
θυμάτων και την αντιμετώπιση των απωλειών υγείας σε νοσοκομειακή μονάδα.
Σημαντικό μέρος της διδασκαλίας γίνεται με πρακτικές ασκήσεις, σενάρια και εποπτευόμενη
εργασία αποτίμησης πραγματικών συμβάντων. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών
εξετάσεων και ατομικής εργασίας, η οποία εκπονείται και παρουσιάζεται στην αγγλική
γλώσσα. Ποσοστό περίπου 30% της συγκεκριμένης ενότητας παρέχεται και μέσω εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
Στη σειρά αυτή των μαθημάτων οι φοιτητές θα διδαχθούν τις αρχές του Διεθνούς
Ανθρωπιστικού Δικαίου και τους μηχανισμούς προστασίας του. Θα αποκτήσουν γνώσεις για
τις συνθήκες της Γενεύης και τα συνοδευτικά τους πρωτόκολλα, την υποχρέωση του
σεβασμού των αμάχων και της περίθαλψης των τραυματιών, για τις αρχές διπλωματικής
εκπροσώπησης και τους Διεθνείς Οργανισμούς προστασίας του Δικαίου και των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Στην ενότητα αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στην ιδέα της λεγόμενης «Ανθρωπιστικής
Ιατρικής», στην έννοια της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ιατρικής «χωρίς σύνορα». Οι
φοιτητές θα μελετήσουν θέματα σεβασμού και προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συνέπειες χρήσης των απαγορευμένων όπλων, όπως χημικά και βιολογικά, νάρκες και
βόμβες διασποράς. Θα συζητηθούν μείζονα ανθρωπιστικά θέματα, όπως η χρήση ελαφρών
όπλων, η επιστράτευση παιδιών και ο βιασμός αμάχων γυναικών, από τη σκοπιά του
επαγγελματία υγείας.
Στην ίδια ενότητα ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις για τη συγκρότηση, συντονισμό και
παρακολούθηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής υγειονομικής βοήθειας.
Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με μεγάλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις Αρωγής και θα
εξοικειωθούν με τη διαδικασία συγκρότησης και υλοποίησης προγραμμάτων ιατρικής
ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακής συνεργασίας σε θέματα υγείας, σε χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και ατομικής
εργασίας, η οποία εκπονείται και παρουσιάζεται στην αγγλική γλώσσα. Ποσοστό περίπου
30% της συγκεκριμένης ενότητας παρέχεται και μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»
Η ενότητα αυτή αποτελείται από εντατικά σεμινάρια σε θεματικές που σχετίζονται άμεσα με
τη διαχείριση κρίσεων υγείας και συγκεκριμένα με την Ιατρική του Δρόμου, την Υγεία
Μετακινούμενων Πληθυσμών, τη Διαχείριση Κρίσεων Υγείας μέσα από την Οπτική των ΜΜΕ
και της Κοινωνίας των Πολιτών, τις Καλές Πρακτικές στην υλοποίηση προγραμμάτων
υγειονομικής αρωγής, την Ηλεκτρονική επεξεργασία και ανάλυση επιδημιολογικών
δεδομένων. Επιπλέον γίνεται εντατικό σεμινάριο που αφορά τη Μεθοδολογία έρευνας,
συγγραφής και παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας. Η ενότητα συμπληρώνεται με δύο
εντατικά σεμινάρια, το ένα προσανατολισμένο στην Παγκόσμια Υγεία (προαιρετικό για
όσους φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν και με την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί
ικανός αριθμός συμμετεχόντων) και το άλλο στην Ιατρική των Καταστροφών, που είναι
υποχρεωτικό για το σύνολο των φοιτητών και των δύο κατευθύνσεων. Τέλος, οι φοιτητές
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση διάρκεια 20 ωρών σε συνεργαζόμενους φορείς και ΜΚΟ
και είναι διάρκειας 20 ωρών. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων, συμμετοχής
σε ασκήσεις προσομοίωσης και ατομικών εργασιών. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα
προϋποθέτει φυσική παρουσία του συνόλου των φοιτητών.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΙ»

Η ενότητα αυτή αποτελείται από εντατικά σεμινάρια σε θεματικές που σχετίζονται με τις
Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας σε καταστάσεις κρίσεων και στις αρχές ανθρωπιστικού
δικαίου και την ιατρική πράξη. Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και ατομικών
εργασιών. Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα προϋποθέτει φυσική παρουσία του συνόλου
των φοιτητών.
ΜΑΘΗΜΑ: «ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΙΙ»
Η ενότητα αυτή αποτελείται από εντατικά σεμινάρια σε θεματικές που σχετίζονται με την
Ιατρική της Θάλασσας και των Καταδύσεων και την Ιατρική Βουνού και σε αντίξοες συνθήκες.
Η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και ατομικών εργασιών. Η συγκεκριμένη
διδακτική ενότητα προϋποθέτει φυσική παρουσία του συνόλου των φοιτητών.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο κάθε φοιτητής εκπονεί και υποστηρίζει τη διπλωματική του εργασία προκειμένου να
ολοκληρώσει τις σπουδές του και να αποφοιτήσει. Η Διπλωματική εργασία μπορεί να είναι
πρωτότυπη έρευνα με πρωτογενή στοιχεία, απλή ή συστηματική ανασκόπηση
βιβλιογραφίας, μεταανάλυση, συγγραφή εγχειριδίων ή οδηγών, εκπόνηση προτάσεων
παρέμβασης κτλ.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας, οι φοιτητές
καθοδηγούνται και επιβλέπονται κυρίως από τον επιβλέποντα που τους έχει ανατεθεί αλλά
και υποστηρικτικά από άλλους συνεργάτες του ΠΜΣ όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι
οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο συμβούλου (tutor), ώστε να υπάρχει διαρκής υποστήριξη.
Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) εξεταστικές περίοδοι ανά έτος
για την υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο,
Φεβρουάριο και Ιούνιο. Η διπλωματική εργασία παρουσιάζεται (υποστηρίζεται) από τον
υποψήφιο σε ειδική συνεδρίαση του Προγράμματος και βαθμολογείται από την τριμελή
επιτροπή που έχει οριστεί από τη Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής
Επιτροπής.
Οι διπλωματικές εργασίες γράφονται και παρουσιάζονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά κατά
τη βούληση του φοιτητή, με βάση αναλυτικές οδηγίες που δίδονται στους φοιτητές στην
αρχή του β’ έτους.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το
χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες
διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού
εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων, εντατικών σεμιναρίων κ.λπ. δράσεων του
ΠΜΣ είναι υποχρεωτική.
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η
ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, τίθεται θέμα
διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά
στη Συνέλευση της Σχολής.
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται στο τέλος κάθε

εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η
βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη
Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.
Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) κάθε μεταπτυχιακός
φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των
προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε
σύμφωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή
επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, τα μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6, άρ. 34, Ν.4485/2017).
Στο τέταρτο (4ο) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος
επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μετ. φοιτητή ήδη από την έναρξη
των μετ. σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον
επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων .
Ο επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι διδάσκων στο ΠΜΣ και μπορεί
να είναι μέλος ΔΕΠ, Ομότιμος Καθηγητής ή αφυπηρετήσας. Ως μέλη της τριμελούς
εξεταστικής επιτροπής μπορούν να οριστούν οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, με αυτό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει θέμα σχετικό με
το αντικείμενο του ΠΜΣ και να είναι πρωτότυπο.
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η ελληνική
ή η αγγλική
Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει πρακτική και ερευνητική αξία και να είναι
δημοσιεύσιμη σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας διεξαγωγής
επιστημονικής και ακαδημαϊκής έρευνας. Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την
παραγωγή νέας γνώσης στο πεδίο της Παγκόσμιας Υγείας και της Ιατρικής των Καταστροφών
και την προαγωγή της επιστήμης σε αντικείμενα που απασχολούν το ΠΜΣ. Η συλλογή των
στοιχείων και του απαραίτητου υλικού είναι καθαρά ευθύνη του Μεταπτυχιακού Φοιτητή
υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντος και ο φόρτος εργασίας συνυπολογίζεται στο χρόνο
και τις Διδακτικές Μονάδες εκπόνησης της Διπλωματικής του Εργασίας.
Κάθε φοιτητής στην αρχή του τρίτου εξαμήνου προτείνει ένα θέμα Διπλωματικής Εργασίας,
ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, καταθέτοντας ένα ερευνητικό πρωτόκολλο. Η πρότασή
του αξιολογείται από την Συντονιστική Επιτροπή, η οποία ορίζει τα μέλη της Τριμελούς
Επιτροπής. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ επικυρώνει τον τελικό κατάλογο των
Διπλωματικών εργασιών και των Τριμελών Επιτροπών. Ο κατάλογος αποστέλλεται για
τελική έγκριση από την Συνέλευση της Σχολής.

Το θέμα κάθε εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες
του κάθε φοιτητή και να είναι εφικτή η εκπόνησή της στα χρονικά και στα τεχνικά πλαίσια
που ορίζει το ΠΜΣ.
Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός και να αντικατοπτρίζει ακριβώς το
περιεχόμενο της εργασίας. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι γενικοί τίτλοι ή, εάν αυτό δεν
είναι εφικτό, να επεξηγούνται με υπότιτλο.
Οι εργασίες πρέπει να έχουν έκταση από 8.000 έως 12.000 λέξεις (με ένα περιθώριο
απόκλισης ±10% σε κάθε περίπτωση), χωρίς να υπολογίζονται σε αυτό υποσημειώσεις,
πίνακες, περίληψη και βιβλιογραφία.
Στην περίπτωση συγγραφής της διπλωματικής εργασίας στα αγγλικά, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης του επιβλέποντος και της συντονιστικής επιτροπής του μεταπτυχιακού
προγράμματος, θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με το κυρίως κείμενο της εργασίας και εκτενής
περίληψη στα ελληνικά έκτασης 2.500-4.000 λέξεων, ώστε να δοθεί δικαίωμα υποβολής της
εργασίας για υποστήριξη.
Οι εργασίες θα είναι γραμμένες σε Word, με γραμματοσειρά την επίσημη του ΕΚΠΑ, 12 pt,
θα έχουν διάστιχο 1,5 γραμμές, καθώς και δεξιά και αριστερή στοίχιση 2 εκατοστών. Οι
σελίδες θα είναι αριθμημένες στο κάτω δεξί μέρος κάθε σελίδας.
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
Ο φοιτητής οφείλει να παραδίδει στη Γραμματεία τέσσερα (4) αντίτυπα της Διπλωματικής
Εργασίας σε έντυπη και ένα σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD ROM).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία παρουσίασης στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής
μετά από ενημέρωση της γραμματείας. Η επιτυχής υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας
ενώπιον της τριμελούς επιτροπής και του κοινού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι Διπλωματικές Εργασίες
υποστηρίζονται δημόσια σε τακτές ημερομηνίες, που ορίζονται από την Συντονιστική
Επιτροπή. Η παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας είναι ανοικτή στο κοινό και συστήνεται
να την παρακολουθήσουν όλοι οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Η παρουσίαση της
Διπλωματικής Εργασίας γίνεται σε powerpoint και η διάρκειά της είναι περίπου 20 λεπτά
(15΄ παρουσίαση και 5΄ ερωτήσεις) .
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή,
αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχολής. (άρ. 34, παρ. 5
Ν.4485/17).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο
"ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται
για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν
διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με
αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη
διδασκαλία (παρ. 3, αρ.34, Ν.4485/2017).
2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια
ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων,

συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.
3. Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτροφιών
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύνανται να χορηγηθούν υποτροφίες αριστείας βάσει
ακαδημαϊκών κριτηρίων, το ύψος των οποίων ορίζεται κάθε έτος από τη ΣΕ. Προϋπόθεση για
τη χορήγησή τους αποτελεί η ολοκλήρωση των 2 πρώτων εξαμήνων φοίτησης. Η υποτροφία
που δίδει το ΠΜΣ είναι υποτροφία αριστείας και μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας των
υποψηφίων λαμβάνονται υπ’ όψιν οικονομικά κριτήρια. Δικαίωμα διεκδίκησης υποτροφίας
έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Η
παρακολούθηση θεωρείται επιτυχής όταν ο φοιτητής δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο
απουσιών, όπως αυτό ορίζεται στη σχετική παράγραφο, έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε όλες
τις γραπτές και προφορικές δοκιμασίες που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραμμα και
έχει παραδώσει εμπρόθεσμα εργασίες (ατομικές και ομαδικές) οι οποίες θα έχουν λάβει
προβιβάσιμο βαθμό (5) και συγκεντρώνουν μέσο όρο βαθμολόγησης για τα 2 πρώτα
εξάμηνα 8 και άνω.
4. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:
- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει
επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα
Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών
παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών,
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας
(Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο
εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου
εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε
ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό
του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά
κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2,
Ν.4485/17).
6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017).
Οι φοιτητές συμπληρώνουν σε ανώνυμη ηλεκτρονική φόρμα ένα φύλλο αξιολόγησης στο
τέλος του μαθήματος σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τη ΜΟΔΙΠ. Τα φύλλα αυτά
υποβάλλονται στην Συντονιστική Επιτροπή και στην Επιστημονική Επιτροπή του ΠΜΣ. Στο
τέλος κάθε διδακτικού έτους η ΣΕ και η Ε.Ε. επεξεργάζεται και υποβάλει στην Συνέλευση της

Σχολής μία έκθεση αξιολόγησης του ΠΜΣ με τυχόν προτεινόμενες αλλαγές. Το πρόγραμμα
δέχεται την εξωτερική αξιολόγηση από ανεξάρτητους κριτές.
7. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και σε χώρο της
Σχολής, παρουσία του Προέδρου της Σχολής.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών»
“Global Health – Disaster Medicine” απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη/στον/στις «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global Health – Disaster
Medicine” στις εξής ειδικεύσεις:
α. Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας “International Medicine – Health Crisis
Management”
β. Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας “Disaster Medicine-Health Crisis
Management”
8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.
10. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών» “Global
Health – Disaster Medicine” οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που
ανέρχονται στο ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους
γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ
1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων,
αμφιθέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής.
2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ,
η οποία στελεχώνεται από έμπειρο διοικητικό προσωπικό.
3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται από:
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται σε τέσσερις
χιλιάδες (4.000,00) ευρώ, καθώς και
- άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, από
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί είναι ουσιαστικά ο κύριος και
σταθερός πόρος χρηματοδότησης της λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το τέλος καλύπτει όχι μόνο τις ανάγκες για το επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό, αλλά
και την απαραίτητη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, την παροχή των υπηρεσιών εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, την διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (τελετή έναρξης
ακαδημαϊκού έτους, τελετή λήξης ακαδημαϊκού έτους, 2 επίσημες εκδηλώσεις ακαδημαϊκού
περιεχομένου που σχετίζονται με τις θεματικές του ΠΜΣ και με καλεσμένους ομιλητές), την
κάλυψη των εξόδων προσκεκλημένων ομιλητών και εκπαιδευτών από το εξωτερικό, αλλά
και τα κόστη διοργάνωσης 10 θεματικών hands on σεμιναρίων ανά κύκλο σπουδών σε
διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε συνεργασία με τους εκεί τοπικούς φορείς πολιτικής
προστασίας και τις εκεί τοπικές υγειονομικές αρχές.
Στο κόστος διοργάνωσης
περιλαμβάνονται και κόστη όπως εξόδων διαμονής, διατροφής και μετακίνησης των

εκπαιδευομένων, καθώς επίσης και κόστη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού το οποίο και
διανέμεται στους εκπαιδευόμενους.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (παρ. 2,
άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται
αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017).
5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 44 του Ν.4485/2017.
ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ
Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 60% τουλάχιστον, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν
το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,
- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου
Τμήματος,
- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώματος είτε
υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του
Προέδρου της Σχολής για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου,
καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και
του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. […] (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 4009/2011).
Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής ανατίθεται διδασκαλία σε:
- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ,
- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες,
κάτοχους διδακτορικού διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011)
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, αρ. 36,
Ν.4485/2017).
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης της Σχολής.
Για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Β΄ κύκλου σπουδών που
δεν περιλαμβάνεται παραπάνω μπορείτε να προσθέσετε άρθρα.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος

