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«Θρόµβωση-Αιµορραγία-Ιατρική των µεταγγίσεων»

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Ο παρών Κανονισµός Σπουδών διαµορφώθηκε µε βάση
i. τις διατάξεις του Νόµου Πλαισίου,
ii. ανάλογους κανονισµούς σπουδών άλλων Ελληνικών και Ξένων ΠΜΣ, και
iii. την εµπειρία που διαµορφώθηκε από την εφαρµογή των Προγραµµάτων.
Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) στις 13/01/2010,
και µπορεί να αναθεωρείται µετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΕΜΣ) µια φορά κάθε χρόνο.
Άρθρο 2
Αντικείµενο-Σκοπός
1) Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα
στη Θρόµβωση – Αιµορραγία- και τη Μεταγγισιοθεραπεία.
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους
επιστήµονες στο ευρύ και αναπτυσσόµενο πεδίο της µελέτης του µηχανισµού της
Αιµόστασης και των διαταραχών της µε συνέπεια την παραγωγή της Θρόµβωσης ή
της Αιµορραγία και της µεθόδους διάγνωσης σε πρωτεϊνικό µοριακό επίπεδο των
διαταραχών αυτών. Επίσης έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους επιστήµονες στις νέες
µεθόδους µεταγγισιοθεραπείας.
2) Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα µπορούν :
α) να στελεχώσουν Αιµατολογικά Εργαστήρια, Μονάδες Αιµοδοσίας,
Χειρουργικές
και
Παθολογικές
Κλινικές,
Καρδιολογικές
και
Αναισθησιολογικές Κλινικές. Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
β) να διδάσκουν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
γ) να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και
γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιµετώπιση των διαταραχών
της Αιµόστασης.
3) Το ΠΜΣ οδηγεί:
α)Στην απονοµή «Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Εξειδίκευσης» (ΜΔΕ) στο
αντικείµενο Θρόµβωση- Αιµορραγία-Ιατρική των µεταγγίσεων.
β)Στην απονοµή «Διδακτορικού Διπλώµατος (ΔΔ) της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών».
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Άρθρο 3
Όργανα του ΠΜΣ
Η διοίκηση των Π.Μ.Σ. γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου-Πλαισίου και
των σχετικών Προεδρικών Διαταγµάτων / Υπουργικών Αποφάσεων. Ειδικότερα,
όργανα του Π.Μ.Σ. είναι:
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία ορίζεται µετά από εισήγηση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελεί εξαιρετικά χρήσιµο όργανο. Γνωµοδοτεί σχετικά µε τα
ακόλουθα θέµατα που αφορούν την Οργάνωση και Λειτουργία των Π.Μ.Σ. όπως:
 Γνωµοδότηση για τις εισηγήσεις νέων προτάσεων για Π.Μ.Σ.
 Επεξεργασία Εσωτερικού Κανονισµού Σπουδών
 Επεξεργασία Οδηγού Σπουδών
 Επεξεργασία για τον τρόπο Αξιολόγησης των Π.Μ.Σ.
Απαρτίζεται από 4 µέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, που έχουν αναλάβει Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών καθώς και από το Διοικητικό Συµβούλιο των Μεταπτυχιακών
Φοιτητών µε µία ψήφο. Η θητεία της Ε.Μ.Σ. είναι παράλληλη µε τη θητεία της
Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής (2ετής).
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής, η οποία απαρτίζεται
από τον Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, τα µέλη Δ.Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης και
δύο µεταπτυχιακούς φοιτητές (Μ.Φ.). (Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ.1.γ).
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρµόδια για:
Την έγκριση των γνωµοδοτήσεων της Ε.Μ.Σ. της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Τον ορισµό Διευθυντή των Π.Μ.Σ. (Ν. 2454/97, άρθρο 7, παρ. 2)
Τον ορισµό των µελών των Συντονιστικών Επιτροπών (Σ.Ε.) (Ν. 2083/92,
άρθρο 12, παρ. 1δ)
Τον ορισµό των µελών των Τριµελών Εξεταστικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) (Ν.
2083/92, άρθρο 12, παρ. 5α)
Την απονοµή Μεταπτυχιακών Διπλωµάτων και Δ.Δ. (Ν. 2083/92, άρθρο 12,
παρ. 1γ)
Την συγκρότηση των Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
(Ε.Ε.Μ.Φ.) ή Εξέτασης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ν. 2083/92,
άρθρο 12, παρ. 1γ)
Την ανάθεση διδασκαλίας µαθηµάτων και ασκήσεων των Π.Μ.Σ. (Ν. 2083/92,
άρθρο 12, παρ. 1γ)
Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από επιµέρους διατάξεις. (Ν. 2083/92, άρθρο
12, παρ. 1γ)
Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.:
Τη θέση αυτή καταλαµβάνει µέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθµίδες
(Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τµήµατος της Ιατρικής Σχολής, µε
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µε την οποία δύναται να επιτραπεί µερική
απαλλαγή από τα διδακτικά του καθήκοντα.
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Ιατρικής Σχολής
κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ.. (Ν. 2454/97,
άρθρο 7).
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Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το
συντονισµό λειτουργίας του αντίστοιχου Προγράµµατος (Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ.
1δ) και απαρτίζεται από 5 µέλη Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής.
Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του προγράµµατος είναι µέλος Δ.Ε.Π. της Ιατρικής
Σχολής από τις τρεις Ανώτερες Βαθµίδες και εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής
κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ. ΘρόµβωσηΑιµορραγία-Ιατρικών µεταγγίσεων.
Σε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας κάποιου µέλους της Συντονιστικής Επιτροπής
η Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει την αντικατάσταση ή αναπλήρωσή του, ύστερα από πρόταση του
Επιστηµονικού Υπευθύνου του Προγράµµατος Σπουδών.
Η Συντονιστική Επιτροπή:
Αποφασίζει, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, και
φέρνει για έγκριση στην Γ.Σ.Ε.Σ. τα ακόλουθα διαδικαστικά θέµατα:
Προκήρυξη του Π.Μ.Σ., όροι φοίτησης και ενδεχοµένως δίδακτρα
Αριθµός εισακτέων Μ.Φ.
Τρόπος επιλογής
Χρονοδιάγραµµα και προθεσµίες
Παρουσιολόγια και ανεκτές απουσίες
Αξιολόγηση προόδου των Μ.Φ.
Απόφαση για επανεξέταση ή επανάληψη του µαθήµατος
Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα πορίσµατα των φύλλων αξιολόγησης των
µαθηµάτων και των εκπαιδευτών. Αποφασίζει για τις περαιτέρω ενέργειες
(έπαινος, συστάσεις, διακοπή).
Εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τη σύνθεση του Ε.Ε.Μ.Φ..
Επεξεργάζεται το Πρόγραµµα των µαθηµάτων, ορίζει τον συντονιστή κάθε
µαθήµατος και επιβλέπει την πορεία του σε συνεργασία µε αυτόν.
Ενηµερώνει την ολοµέλεια της Ε.Μ.Σ. και την Γ.Σ.Ε.Σ..
Φροντίζει για την υποβολή του Π.Μ.Σ. και την προσέλκυση υποψηφίων.
Ορίζει, µε εισήγηση, το Συντονιστή κάθε µαθήµατος ή τον επιβλέποντα
Καθηγητή (Ε.Κ.) αντίστοιχα, ο οποίος θα έχει προσωπική ευθύνη για κάθε Μ.Φ.
κατά την εκπόνηση της Διπλωµατικής Εργασίας (Δ.Ε.).
Ορίζει και τροποποιεί, όταν απαιτείται, το Πρόγραµµα των µαθηµάτων κάθε
επιµέρους εξειδίκευσης ως και τα ειδικά µαθήµατα, που για λόγους ιδιαίτερους
πρέπει ή δεν πρέπει να παρακολουθήσουν ορισµένοι Μ.Φ..
Ορίζει τα εκπαιδευτικά καθήκοντα και τις λοιπές βοηθητικές υποχρεώσεις των
Μ.Φ..
Παρακολουθεί την πορεία κάθε Μ.Φ., µε βάση τη γραπτή έκθεση προόδου που
υποβάλλει στον ΕΚ. για αξιολόγηση.
Διερευνά την δυνατότητα άλλων Πανεπιστηµιακών ερευνητικών Προγραµµάτων
να απορροφήσουν Μ.Φ. για Δ.Δ. µε βάση την επιστηµονική τους αξία, την
ανταγωνιστικότητα και τη συνάφειά τους µε το Πρόγραµµα
Εισηγείται στην Γ.Σ.Ε.Σ. τα µέλη Δ.Ε.Π. που θα έχουν υποχρέωση να είναι Ε.Κ.
ή/και να µετέχουν στις αντίστοιχες επιτροπές ως και τους εξω-Πανεπιστηµιακούς
επιστήµονες, στα Κέντρα των οποίων οι Μ.Φ. θα µπορούν να εκπονήσουν
προκαθορισµένες Δ.Δ..
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Προτείνει στην Γ.Σ.Ε.Σ. την κατανοµή των κονδυλίων του Προγράµµατος,
συµπεριλαµβανοµένων και των τυχόν αµοιβών για τα διδακτικά καθήκοντα των
Μ.Φ. Προβαίνει σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για το Π.Μ.Σ. και την
έκδοση σχετικών αποδείξεων στα πλαίσια των γενικών σχετικών κανόνων της
Οικονοµικής Υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Στα διοικητικά και εκπαιδευτικά όργανα καθώς και στις διάφορες επιτροπές του
Προγράµµατος µπορούν να µετέχουν όποια µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας
επιθυµούν ή προτείνονται από την Σ.Ε.. Για την συµµετοχή αυτή είναι απαραίτητη η
έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ..
Άρθρο 4
Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η απρόσκοπτη διεκπεραίωση του Προγράµµατος εξασφαλίζεται από τον/την
γραµµατέα του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Θρόµβωση-Αιµορραγία-Ιατρικών
µεταγγίσεων» σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Ιατρικής Σχολής. Η Γραµµατεία της Σχολής αναλαµβάνει:
 Την προκήρυξη του Προγράµµατος.
 Τη συγκέντρωση των υποβαλλοµένων αιτήσεων και την παρακολούθηση της
επιλογής τους από τις αρµόδιες επιτροπές.
 Τη συγκέντρωση της βαθµολογίας κάθε µαθήµατος.
 Τη συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησης.
 Την προετοιµασία της απονοµής των Τίτλων Σπουδών στους ΜΦ.
 Την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων του ΜΠΣ.
Ο\Η Γραµµατέας του ΜΠΣ συνεργάζεται µε τον πρόεδρο και µε τον Επιστηµονικά
Υπεύθυνο από το σε σύµπραξη τµήµα του ΠΜΣ και υποστηρίζει τη διαχείριση του
ΜΠΣ, την υποστήριξη της αλληλογραφίας µε τους ξένους και Έλληνες διδάσκοντες ,
την επικοινωνία µε τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα και φορείς, την επικοινωνία µε τους
φοιτητές του προγράµµατος(ανακοινώσεις, προγράµµατα µαθηµάτων, απουσιολόγια,
αναπαραγωγή σηµειώσεων κλπ).
Άρθρο 5
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων, πτυχιούχοι Τµηµάτων Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Βιοχηµείας, Νοσηλευτικής και
Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχων
αναγνωρισµένων οµοτεγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.
Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγµένα µια ξένη γλώσσα, οι δε
αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική. (Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ. 2α)
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Άρθρο 6
Επιτροπή Επιλογής ΜΦ σε ΠΜΣ
Κάθε Ιούνιο προκηρύσσονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών τα
ΠΜΣ. Μετά από Εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του κάθε ΠΜΣ ορίζεται η
Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Η ΕΕΜΦ αναλαµβάνει την
αξιολόγηση των υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και τους κατατάσσει κατά
σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την ΓΣΕΣ µετά από εισήγηση της
ΕΕΜΦ και της ΣΕ του ΠΜΣ. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται στον ηµερήσιο τύπο καθώς
και στη σελίδα του διαδικτύου www.med.uoa.gr . Οι σχετικές αιτήσεις µαζί µε τα
απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία Γραµµατεία του Τµήµατος
που έχει ΠΜΣ.
Κριτήρια επιλογής
 Η επιλογή των ΜΦ γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
 Το γενικό βαθµό πτυχίου
 Τη βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το ΠΜΣ.
 Την επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου προβλέπεται στο προπτυχιακό
επίπεδο.
 Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. (Ν. 2083/92, άρθρο 12,
παρ. 2α)
 Την πρόθεση των υποψηφίων να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής.
 Την προσκόµιση συστατικών επιστολών και άλλων στοιχείων (ερευνητικών
εργασιών, δηµοσιεύσεων κλπ).
 Τη δηµόσια συνέντευξη από την ΕΕΜΦ
 Την υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΥ (Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών) οι
οποίοι γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόµενου αριθµού.
 Με βάση τα παραπάνω για κάθε υποψήφιο διαµορφώνεται µία συνολική
βαθµολογία στην κλίµακα ..10... Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύµφωνα µε τη
βαθµολογία αυτή η ΕΕΜΦ προτείνει συγκεκριµένο αριθµό υποψηφίων για εισαγωγή
στο ΠΜΣ καθώς επίσης και τους υποψηφίους στους οποίους θα πρέπει να χορηγηθεί
υποτροφία.
 Ο πίνακας επιτυχόντων (επιλεγέντων) επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ (Ν. 2083/92,
άρθρο 12, παρ. 2α)
Σε περίπτωση ένστασης ο χρόνος υποβολής ορίζεται σε 1 εβδοµάδα µετά την
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων.
Άρθρο 7
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης
ορίζεται σε 4 διδακτικά εξάµηνα. Για τους κατόχους σχετικών µεταπτυχιακών τίτλων
θα υπάρχει δυνατότητα σύντµησης του χρόνου σπουδών. Η µέγιστη χρονική διάρκεια
µέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε
µεταπτυχιακός φοιτητής θα καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας
του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 8
Προϋποθέσεις για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης
(ΜΔΕ)
1.
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς (µε
βαθµολογία 5/10 ώς βάση) έναν αριθµό από τα προσφερόµενα µεταπτυχιακά
µαθήµατα. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο
µάθηµα (και εποµένως έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις) µόνο αν έχει
συµπληρώσει το 80% των ωρών του µαθήµατος. (Παραδόσεις + Ασκήσεις). Σε
αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το µάθηµα.
2.
Για τη λήψη του ΜΔΕ του ΠΜΣ «Θρόµβωση-Αιµορραγία-Ιατρικών
µεταγγίσεων» απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών µορίων και η
εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας που γίνεται κατά την διάρκεια του 4ου εξαµήνου
σπουδών. Από τα µαθήµατα που ορίζονται στην ΥΑ. Τα υποχρεωτικά µαθήµατα
καλύπτουν 90 διδακτικά µόρια και η διπλωµατική εργασία 30 διδακτικά µόρια.
Για κάθε διδαχθέν µάθηµα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη διενεργείται
κατά το χρονικό διάστηµα Οκτωβρίου – Ιουλίου του ακαδηµαϊκού έτους στο οποίο
έγινε η διδασκαλία και η δεύτερη τον επόµενο Σεπτέµβριο. Για την τελική
βαθµολογία ενός µαθήµατος ποσοστό τουλάχιστον 60% θα προέρχεται από γραπτές
εξετάσεις που δίδονται κατά την πρώτη ή δεύτερη εξεταστική περίοδο.
3.
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωµατική εργασία σε
θέµα συναφές µε τα µαθήµατα του προγράµµατος. Κατά τη διάρκεια του 4ου
εξαµήνου των σπουδών του κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα θέµα και
υποβάλλει αίτηση στην ΓΣΕΣ για ορισµό επιβλέποντος. Προς τούτο διαµορφώνεται
κατάλογος σχετικών θεµάτων. Η ΣΕ µετά από πρόταση των µελών ΔΕΠ που
συνεργάζονται µε το πρόγραµµα καταρτίζει κατάλογο θεµάτων για Διπλωµατικές
Εργασίες, ο οποίος γνωστοποιείται στους φοιτητές. Ο επιβλέπων και οι δύο
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι αποτελούν την Τριµελή Εξεταστική Επιτροπή (ΤΕΕ) της
διπλωµατικής εργασίας. Η σύνθεση της ΤΕΕ επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ. Ο
φοιτητής επεξεργάζεται το θέµα και το παρουσιάζει σε ανοικτό Σεµινάριο, ενώπιον
της ΤΕΕ. Με τη γραπτή βεβαίωση των µελών της ΤΕΕ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει
ολοκληρώσει την υποχρέωση της διπλωµατικής εργασίας. Περαιτέρω προϋπόθεση
για την απονοµή του ΜΔΕ είναι η δακτυλογράφηση της εργασίας, σύµφωνα µε
γενικές οδηγίες που έχουν εγκριθεί από την ΓΣΕΣ.
Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθµολογείται µε άριστα το 10. Η
αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Μετά την παρουσίαση και µε ευθύνη του
επιβλέποντος και του ΜΦ συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τα µέλη της
επιτροπής. Το πρακτικό, η έκθεση αξιολόγησης και τα τρία ανάτυπα της
Διπλωµατικής Εργασίας υποβάλλονται στην Γραµµατεία της Σχολής για έκδοση του
ΜΔΕ και ορκωµοσία.
4.
Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε έξι
το πολύ (6) διδακτικά εξάµηνα. Για σοβαρούς λόγους, µετά από αίτηση του φοιτητή,
η ΓΣΕΣ µπορεί να παρατείνει τις σπουδές ενός φοιτητή για 2 το πολύ διδακτικά
εξάµηνα. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφεται από το µητρώο µεταπτυχιακών
φοιτητών.
5.
Η ΓΣΕΣ µπορεί να εγκρίνει την προσωρινή διακοπή/αναστολή των σπουδών
ενός µεταπτυχιακού φοιτητή, µετά από αίτησή του. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια
των σπουδών του παρατείνεται για όσο διάστηµα έγινε η διακοπή.
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Άρθρο 9
Παρακολούθηση του ΠΜΣ από µη εγγεγραµµένους επιστήµονες
Εφ’ όσον υπάρχει ενδιαφέρον, τα µαθήµατα του ΠΜΣ θα µπορούν να
παρακολουθήσουν και άλλοι ειδικευόµενοι ιατροί και επιστήµονες, οι οποίοι
εκπονούν ΔΔ στην Ιατρική Σχολή. Οι υποψήφιοι αυτοί διδάκτορες θα εγγράφονται
στο Πρόγραµµα µετά από υπόδειξη των Συµβουλευτικών τους Επιτροπών και θα
παρακολουθούν τα µαθήµατα (που επιλέγουν) µε πλήρεις υποχρεώσεις ενεργού
συµµετοχής. Η συνεπής παρακολούθηση του εκάστοτε µαθήµατος βεβαιώνεται από
τους Συντονιστές των επιµέρους µαθηµάτων
Άρθρο 10
Τίτλοι (Διπλώµατα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΣ) / χρονική διάρκεια σπουδών
ΠΜΣ
Οι σπουδές των ΠΜΣ οδηγούν στην απονοµή ΜΔΕ και Διδακτορικού Διπλώµατος
(ΔΔ) (Ν. 2083/92, άρθρο 11, παρ. 1α).
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ΜΔΕ ορίζεται στο πρόγραµµα (στην
Υπουργική απόφαση έγκρισης του ΠΜΣ) και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δύο
ακαδηµαϊκά έτη.
Στα Επιστηµονικά Πεδία που υπάρχουν ΠΜΣ είναι απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη
του αντίστοιχου ΜΔΕ για την εκπόνηση ΔΔ. Ο χρόνος του ΜΔΕ συνυπολογίζεται.
(Ν. 2083/92, άρθρο 11, παρ. 1α).
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ΔΔ δεν µπορεί να είναι µικρότερη από οκτώ
(8) διδακτικά εξάµηνα, συνυπολογιζόµενα και τα τέσσερα του ΜΔΕ.
Άρθρο 11
Πρόγραµµα µαθηµάτων
Αρµοδιότητα για τον καθορισµό και δυνατότητα τροποποιήσεων των µαθηµάτων του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει η ΣΕ, η οποία προβλέπεται από τον Ν.
2083/92.
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων κα τις ασκήσεις µπορούν να αναλαµβάνουν:

Μέλη ΔΕΠ του οικείου Τµήµατος ή άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, εντεταλµένοι επίκουροι καθηγητές, ή
ειδικοί επιστήµονες.

Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή
επιστηµονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.

Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες
γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο αντικείµενο του ΠΜΣ (Ν. 2083/92, άρθρο 12, παρ.
2α)
Δεν επιτρέπεται στα µέλη ΔΕΠ να ασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ
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Το πρόγραµµα σπουδών προβλέπει τα εξής υποχρεωτικά µαθήµατα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Τα µαθήµατα του ΠΜΣ είναι εξαµηνιαία. Στα µαθήµατα προβλέπονται ώρες
διδασκαλίας ( θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις ).
Τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι:
1ο Εξάµηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στην Αιµόσταση
2. Εργαστηριακή Διερεύνηση της Αιµόστασης
3. Αιµορραγικές Διαθέσεις
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Π.Μ.
2
2
2
24
30

2ο Εξάµηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Θροµβοφιλία
2. Αντιπηκτική Αγωγή
3. Εισαγωγή στην Ιατρική των Μεταγγίσεων
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Π.Μ.
2
2
2
24
30

3ο Εξάµηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Ανεπιθύµητες Αντιδράσεις από τη Μετάγγιση
2. Διαχείριση της Περιεγχειρητικής αιµορραγίας
από το Εργαστήριο
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ

Π.Μ.
2
2
26
30

4ο Εξάµηνο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία

Π.Μ.
30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων για το Μ.Δ.Ε.: 120 Π.Μ.
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Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών
µορίων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η διπλωµατική εργασία, η εκπόνηση της
οποίας γίνεται στο 4o εξάµηνο σπουδών.
Άρθρο 12
Άλλες υποχρεώσεις των ΜΦ
Οι ΜΦ µπορούν να προσφέρουν το πολύ 6 ώρες (ανά εβδοµάδα)
επικουρική(διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων, κ.λ.π.). Το
ακριβές είδος και ο τόπος απασχόλησης καθορίζονται από τη ΣΕ και εγκρίνονται από
τη ΓΣΕΣ
Άρθρο 13
Αξιολόγηση του Προγράµµατος
Εσωτερική αξιολόγηση:
1) Από τους ΜΦ
Προϋπόθεση για την λήψη του ΜΔΕ είναι η υποβολή στην ΣΕ των φύλλων
Αξιολόγησης των Μαθηµάτων. Οι αξιολογήσεις παραδίδονται στην Γραµµατεία σε
κλειστό φάκελο και δεν αναφέρουν το όνοµα του ΜΦ.
2) Από τους διδάσκοντες του προγράµµατος
Εξωτερική αξιολόγηση: από ανεξάρτητους κριτές.
Άρθρο 14
Αριθµός Εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων στο πρόγραµµα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος. Ο
ακριβής αριθµός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύµφωνα µε την υποδοµή των
τµηµάτων, τον αριθµό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευµένους
αποφοίτους.
Άρθρο 15
Προκήρυξη θέσεων ΜΦ
Κάθε Ιούνιο µε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής προκηρύσσονται από την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών ο αριθµός θέσεων των µεταπτυχιακών
φοιτητών.
Άρθρο 16
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν µέλη ΔΕΠ του Πανεπιστηµίου καθώς και επιστήµονες
της ηµεδαπής και αλλοδαπής που διαθέτουν τα από τον νόµο προβλεπόµενα
προσόντα (παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 2083/1992).
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Άρθρο 17
Υλικοτεχνική υποδοµή
Τα συµµετέχοντα Τµήµατα διαθέτουν την κτιριακή υποδοµή, τις βιβλιοθήκες και τον
υπάρχοντα εξοπλισµό για την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. Οι εξειδικευµένες ανάγκες του
Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν µε προµήθεια πρόσθετου εξοπλισµού, διαµόρφωση
κατάλληλων χώρων, και εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών από τα καταβαλλόµενα
δίδακτρα. Στις περιπτώσεις που η κτιριακή υποδοµή δεν είναι επαρκής, επιτρέπεται η
ενοικίαση των απαραίτητων χώρων.
Άρθρο 18
Δίδακτρα
Σύµφωνα µε τον Νόµο 2083/92,αρθρο 12, παρ.7 επιτρέπεται η καταβολή διδάκτρων
από τους ΜΦ. Τα δίδακτρα καθορίζονται σαφώς στην προκήρυξη, ενώ το
καταβλητέο ποσό εγκρίνεται από την ΓΣΕΣ µετά από πρόταση της ΣΕ.
Οικονοµική ενίσχυση των ΜΦ
Η ΣΕ αποφασίζει για την χορήγηση υποτροφιών στους ΜΦ ανάλογα µε τα διαθέσιµα
χρήµατα για την κάλυψη υποτροφιών και χορηγεί υποτροφίες µε τα κριτήρια που
αναφέρονται παραπάνω στην επιλογή των υποψηφίων ΜΦ ή την επίδοσή τους στις
Μεταπτυχιακές σπουδές.
Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέµατα που τυχόν προκύπτουν και δεν προβλέπονται από την παρούσα
απόφαση, θα ρυθµίζονται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και από τα
αρµόδια όργανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
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Άρθρο 20
Ορκωµοσία ΜΦ
Η καθοµολόγηση του ΜΔΕ ορίζεται ως εξής:
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤ... ......................................
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
.....................................................................
Του

Μεταπτυχιακού

Τίτλου

Σπουδών

Ειδικεύσεως

περί

την

«...................................................» του Τµήµατος Ιατρικής αξιωθείς, όρκον προ του
Πρυτάνεως και του Προέδρου του Τµήµατος Ιατρικής, ........................... οµνύω και
πίστην καθοµολογώ τήνδε. Της µεν επιστήµης ως οίον τε µάλιστα έν τω βίω
επιµελήσεσθαι καπί το τελειότερον αυτήν προαγαγείν, παν δε ποιήσειν προθύµως ό,τι
αν µέλλη ές ευσέβειαν οίσειν και κόσµον ηθών και σεµνότητα τρόπων, µηδ'
εθελήσειν ταναντία ων αυτός γιγνώσκω διδάσκειν µηδέ καπηλεύειν την επιστήµην.
Ταύτην µοί την επαγγελίαν επιτελούντι, είη µοι τον Θεόν αρωγόν κτήσασθαι εν τω
βίω.
Αθήνησι, µηνός .................. έτει 200....
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Συντοµογραφίες
ΦΕΚ

Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως

ΠΜΣ

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΜΔΕ

Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης

ΔΔ

Διδακτορικό Δίπλωµα

ΓΣΕΣ

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

ΔΕΠ

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

ΣΕ

Συντονιστική Επιτροπή

ΕΜΣ

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΕΜΦ

Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

ΕΚ

Επιβλέπων Καθηγητής

ΤΕΕ

Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή

ΔΜΣ

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΔΜ

Διδακτικές Μονάδες

ΔΕ

Διπλωµατική Εργασία

ΜΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

