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ΑΡΘΡΟ 1
Γενικές διατάξεις
1.1 Τμήματα-έτος ίδρυσης
Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ)
σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής (ΤΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Διατμηματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Υπολογιστική
Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2730, τ.Β΄/13-10-2014, Αριθμ.
159893/B7, η οποία σε συνδυασμό με το Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.
Α΄/16−7−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διέπει τη λειτουργία του.
O παρών κανονισμός εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της παραπάνω Υπουργικής
Απόφασης.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ.Α΄/6.9.2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
1.2 Αντικείμενο – Σκοπός
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων
επιστημόνων στους τομείς
α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρμογών τους
(ροή Βιοϊατρικής), και
β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, της Διαχείρισης
Μεγάλου Όγκου Δεδομένων, και της Προσομοίωσης (ροή Πληροφορικής).
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών στα παραπάνω
αντικείμενα και η ανάπτυξη συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

1.3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις:
α) «Υπολογιστική Ιατρική και Βιολογία» (ροή Βιοϊατρικής)
β) «Πληροφορική με εφαρμογές στην Ασφάλεια, Διαχείριση Μεγάλου Όγκου Δεδομένων και
Προσομοίωση» (ροή Πληροφορικής)

1.4 Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα από το χρόνο της αρχικής εγγραφής. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης ορίζεται να είναι ίση με
έξι (6) εξάμηνα.
1.5 Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ ανώτατο όριο ορίζεται να είναι τριάντα (30) ανά ροή.

1.6 Διοικητική Υποστήριξη
Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν τα τμήματα Πληροφορικής και Πληροφορικής
με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική από κοινού. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει έδρα στη Σχολή Θετικών
Επιστημών στη Λαμία.
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ΑΡΘΡΟ 2
Όργανα διοίκησης
2.1 Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
Ορίζεται Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), με διέτη θητεία, η οποία αποτελείται από μέλη
ΔΕΠ, εκπροσώπους των συνεργαζομένων Τμημάτων, τα οποία ορίζονται με απόφαση των αντίστοιχων
Γ.Σ.Ε.Σ..
Οι αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε. είναι:
•

Να ορίζει και να ελέγχει την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών.

•

Να ορίζει και να ελέγχει την Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.

•

Να ελέγχει τους φοιτητές μετά από εισήγηση της Ε.Ε.

•

Να απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

•

Να ορίζει τη σύσταση άλλων επιτροπών από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων που
θα υποβοηθούν το έργο της.

•

Να επεξεργάζεται και να επιβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, να ορίζει τους Συμβούλους
Καθηγητές (ΣΚ) και Επιβλέποντες Καθηγητές (ΕΚ) για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή και την
επιτροπής αξιολόγησης (ΕΑ).

2.2 Συντονιστικές Επιτροπές (ΣΕ)
Επιπλέον, θα δημιουργηθεί τριμελής Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), μία για κάθε κατεύθυνση (ροή) του
Π.Μ.Σ. Οι ΣΕ θα συγκροτούνται από το πολύ 3 μέλη ΔΕΠ και θα εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε με διετή
θητεία. Οι ΣΕ θα έχουν την αρμοδιότητα του συντονισμού του διδακτικού κυρίως έργου στα πλαίσια
κάθε ροής, και θα εισηγούνται στην Ε.Δ.Ε., η οποία παίρνει και τις τελικές αποφάσεις. Η Ε.Δ.Ε. θα
μπορεί να εξουσιοδοτεί τις Συντονιστικές Επιτροπές να διεκπεραιώνουν και μέρος των αρμοδιοτήτων
της. Οι αρμοδιότητες των ΣΕ είναι:
•

Ο καθορισμός του προγράμματος σπουδών,

•

Ο καθορισμός του ωρολογίου προγράμματος,

•

Η διενέργεια σεμιναρίων,

•

Η διενέργεια των εξετάσεων,

•

Η ανάθεση και ο έλεγχος της σωστής διενέργειας των διπλωματικών εργασιών.

2.3 Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών (ΔΠΜΣ)
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Ε.Δ.Ε. και έχει την ευθύνη της
διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ. Ο ΔΠΜΣ εισηγείται στην Ε.Δ.Ε.
για κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο ΔΠΜΣ ορίζεται από την
Κοσμητεία μετά από εισήγηση των Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και είναι μέλος ΔΕΠ που ανήκει στις
βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Η διάρκεια της θητείας του ΔΠΜΣ είναι δύο
έτη.
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Μέχρι τα συμμετέχοντα Τμήματα να λειτουργήσουν αυτοδύναμα, τα καθήκοντα των Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί η
Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

2.4 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.)
Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη
ΔΕΠ. Έργο της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, αποτελούν τα παρακάτω:
• Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, ή συνεντεύξεων, όπου αυτές
προβλέπονται.
•

Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

•

Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

•

Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.

•

Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση
επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη στην Ε.Δ.Ε.

2.5 Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης (Ε.Ο.Δ.) του Π.Μ.Σ.
Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. των τμημάτων και αποτελείται από τρία έως πέντε μέλη
ΔΕΠ. Έργο της Επιτροπής Οικονομικής Διαχείρισης αποτελούν τα παρακάτω:
•

Τεκμηριωμένη εισήγηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε. για τον καθορισμό του ύψους των
διδάκτρων, όπου αυτά προβλέπονται.

•

Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών του Προγράμματος.

2.6 Άλλες Επιτροπές του Π.Μ.Σ.
Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να ορίσει και άλλες, κατά περίσταση επιτροπές, οι οποίες θα την υποβοηθούν αν
χρειαστεί στο έργο της.
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ΑΡΘΡΟ 3
Πρόγραμμα Σπουδών
3.1 Το πρόγραμμα σπουδών κάθε κατεύθυνσης καταρτίζεται από τις αντίστοιχες Συντονιστικές
Επιτροπές (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. μετά από έγκριση της Ε.Δ.Ε.
3.2 Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα Τμήματα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
και Πληροφορικής με έδρα τη Λαμία, ενώ είναι δυνατή η διεξαγωγή μικρού μέρους τους σε άλλο
Τμήμα του Π.Θ. ή άλλου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το οποίο πληροί εξειδικευμένες σχετικές
εργαστηριακές υποδομές, υπό τον όρο να υπάρξει σχετική συμφωνία με το εν λόγω Τμήμα.
3.3 Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής και υποχρεωτική εκπόνηση
μεταπτυχιακής εργασίας, τα οποία μπορούν να είναι τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική
Γλώσσα. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση
τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2.
3.4 Τα μαθήματα που θα προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο θα αποφασίζονται από την Ε.Δ.Ε., κατά την
κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος, βάσει των αναγκών και των διαθέσιμων πόρων.
Πίνακας 1. Ροή Υπολογιστικής Ιατρικής και Βιολογίας
ΚΩΔ

Μαθήματα
Α΄ Εξάμηνο (επιλέγονται μαθήματα ισοδύναμα με 30 ECTS)
Πληροφοριακά Συστήματα Bάσεων Βιολογικών και Ιατρικών
Δεδομένων
Ειδικά θέματα αριθμητικής ανάλυσης και εφαρμοσμένων μαθηματικών
Ασφάλεια και ιδιωτικότητα πληροφοριακών συστημάτων υγείας
Ιατρική Φυσική / Ακτινοφυσική
Στοιχεία Βιολογίας, Βιοχημείας
Οικονομική Διαχείριση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Θέματα προσομοίωσης και αυτομάτου ελέγχου ιατρικών συστημάτων
Μεθοδολογία της Έρευνας
Σύνολο εξαμήνου

ECTS
8
7
7
8
8
7
8
7
30

Β΄ Εξάμηνο (επιλέγονται μαθήματα ισοδύναμα με 30 ECTS)
Σημασιολογική αναπαράσταση σε Βιο-ιατρικά δεδομένα
Επεξ. / Ανάλυση Βιοϊατρικών εικόνων
Απεικονιστική ανατομία και φυσιολογία
Ιατρικά Απεικονιστικά συστήματα
Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής
Υπολογιστική πολυπλοκότητα στην Βιολογία
Ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων μεγάλης κλίμακας στην Ιατρική και
την Βιολογία
Βιοηλεκτρονική
Σύνολο εξαμήνου

7
8
7
8
7
8
7
8
30

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας

30

Πίνακας 2. Ροή Πληροφορικής
ΚΩΔ
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Μαθήματα
Α΄ Εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα προσφερόμενα)
Ανάπτυξη και σχεδίαση λογισμικού
Ασφαλή λειτουργικά συστήματα
Ασφαλής προγραμματισμός σε C
Προχωρημένα θέματα βάσεων δεδομένων

ECTS
10
10
10
10
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Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Προσομοίωση μεγάλων συστημάτων
Συστήματα CAD
Σύνολο εξαμήνου

10
10
10
30

Προχωρημένα θέματα δικτύων
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Β΄ Εξάμηνο (επιλέγονται 3 μαθήματα από τα προσφερόμενα)
Ανάλυση ψηφιακών και δικτυακών μέσων
Ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων
Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση
Ψηφιακά συμβάντα και μεθοδολογία απόκρισης
Συστήματα και Βάσεις Πολυμέσων
Μηχανές αναζήτησης
Ανάπτυξη εικονικού περιβάλλοντος
Ειδικά θέματα προσομοίωσης
Σύνολο εξαμήνου

10
10
10
10
10
10
10
10
10
30

Γ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας (Υποχρεωτική)

30
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ΑΡΘΡΟ 4
Προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα ΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν:
•

Μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες
εντεταλμένοι διδασκαλίας ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Το 50%
τουλάχιστον των διδασκόντων σε κάθε Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του οικείου ή των
συνεργαζόμενων Τμημάτων.

•

Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέλη ΕΠ
των ΤΕΙ, αλλά και μέλη ΕΔΙΠ των ΑΕΙ οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και
έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

•

Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Στα μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορούν να συμμετέχουν ως βοηθοί διδασκαλίας (για διεξαγωγή
εργαστηριακών ασκήσεων, επίβλεψη εργασιών, σεμιναρίων κ.ο.κ.), υποψήφιοι διδάκτορες, με τη
σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή τους. Για τη συμμετοχή αυτή, απαιτείται εισήγηση της
ΣΕ και απόφαση της Ε.Δ.Ε., ενώ είναι δυνατόν να δίνεται και βεβαίωση.
Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των
μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε. με απόφασή της. Για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από πρόταση της αρμόδιας ΣΕ,
ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ) και ένα ως Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ). Ο σύμβουλος
έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του
μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του θέματος.
Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος, ή άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού
φοιτητή ή της φοιτήτριας. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από
την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλα
μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄και Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού
Διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
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ΑΡΘΡΟ 5
Εισαγωγή φοιτητών
5.1 Κατηγορία Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, Φυσικής, Μαθηματικών, Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Βιολογίας και
συναφών ειδικοτήτων των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.
Προβλέπεται η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. υποψηφίων διδακτόρων (του ΠΘ ή άλλων Ιδρυμάτων), τα οποία
επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά μαθήματα. Στις
περιπτώσεις αυτές ακολουθείται η ίδια διαδικασία εισαγωγής που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Η
διαμόρφωση του ύψους του ποσού των καταβλητέων διδάκτρων καθορίζεται στο Άρθρο 7
«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΔΑΚΤΡΑ».

5.2 Προκήρυξη και διαδικασία εισαγωγής
Κάθε χρόνο, πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, δημοσιεύεται προκήρυξη για θέσεις
μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. κατά το εαρινό Εξάμηνο του τρέχοντος
Ακαδημαϊκού έτους. Η προκήρυξη προσδιορίζει τα απαραίτητα προσόντα υποψηφίων για εισαγωγή
στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και
Υπολογιστική Βιοϊατρική», την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τον γενικό τρόπο
αξιολόγησης υποψηφίων και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. Είναι δυνατό, με απόφαση
της Ε.Δ.Ε. η προκήρυξη να γίνεται πριν το χειμερινό εξάμηνο, ή και 2 φορές το χρόνο.
Εφ’ όσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εισακτέων, με εισήγηση της Ε.Δ.Ε. και απόφαση
της Π.Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατό να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει
να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1)

Αίτηση.

2)

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3)

Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος.

4)

Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.).

5)

Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

6)

Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7) Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία
συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.).

Αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται άμεσα. Με εισήγηση της Ε.Ε., η Ε.Δ.Ε.
αποφασίζει τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης των αιτήσεων, τα οποία ανακοινώνονται στους
εισακτέους στο Π.Μ.Σ. Αν κατά την υποβολή δεν είναι κάτοχοι Πτυχίου/Διπλώματος, είναι
υποχρεωμένοι να το προσκομίσουν κατά την ημερομηνία εγγραφής τους (εφόσον επιλεγούν).
Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός της προθεσμίας που
ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται με την προσκόμιση
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επικυρωμένου αντίγραφου του προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) ή
με βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των υποψηφίων για την
εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους.
Η Ε.Δ.Ε., έπειτα από εισήγηση της Ε.Ε. και της αρμόδιας ΣΕ, είναι δυνατόν να υποχρεώσει
συγκεκριμένους φοιτητές στην επιπλέον παρακολούθηση μικρού αριθμού προπτυχιακών μαθημάτων
(όχι πάνω από 3), αν διαπιστώσει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

5.3 Κριτήρια εισαγωγής
•

Βαθμός πτυχίου x 2 (έως 20).

•

Επαγγελματική εμπειρία: Έτη εργασίας x 1 (γενική εμπειρία), x 2 (αν υπάρχει συνάφεια με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (έως 20).

•

Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 όταν συνοδεύεται από την απόκτηση σχετικού πτυχίου επάρκειας).

•

Συνάφεια του υποβαλλόμενου πρώτου πτυχίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (έως 10).

•

Επιπρόσθετα προσόντα (έως 20 σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και
συνέδρια με διαδικασία κρίσης).

Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80. Όσοι εκ
των υποψηφίων λαμβάνουν βαθμό 40 και άνω καλούνται σε συνέντευξη, από την Επιτροπή Επιλογής
(ΕΕ). Ο βαθμός της συνέντευξης είναι έως 20.
Η συνολική βαθμολογία μπορεί να φθάσει το βαθμό 100.
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ΑΡΘΡΟ 6
Φοίτηση
6.1 Γενικά
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική και Αγγλική. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού
Διπλώματος απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες
υπόκεινται στο τέλος κάθε μαθήματος σε τμηματικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα που διδάσκονται.
Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος λόγω σοβαρού
κωλύματος, το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών κρίνονται από την Ε.Δ.Ε., η
οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά την απόλυτη
κρίση της.
Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε κάθε εξάμηνο και η συνεπακόλουθη
δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστο 30 ECTS για να
ξεκινήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που
αποτυγχάνουν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες 90 ECTS σε 6 (έξι) συνεχόμενα εξάμηνα
διαγράφονται από το Π.Μ.Σ. Σε αυτήν την περίπτωση, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εκδίδει σχετική
βεβαίωση, όπου αναγράφεται η επιτυχής ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του φοιτητή, με πληροφορίες
για τα μαθήματα, τα ECTS τους, τη βαθμολογία και το αντίστοιχο εξάμηνο.
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της
παρακολούθησης των μαθημάτων. Η διάρκεια αναστολής δεν μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1)
έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την απόλυτη κρίση της Ε.Δ.Ε.
Μεταπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ECTS (μη προσμετρώντας την
μεταπτυχιακή εργασία) μπορούν να υποβάλλουν αίτησή για να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι
διδάκτορες, με ελάχιστο χρόνο 3 έτη για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), από την
ημερομηνία έγκρισης της αίτησης τους.

6.2 Διεξαγωγή και Βαθμολογία Μαθημάτων
Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη και η λήξη των
μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και στο προπτυχιακό πρόγραμμα του
Τμήματος.
Για κάθε μάθημα, ορίζεται ένας διδάσκων ως Συντονιστής. Η αρμοδιότητα του θα είναι να συντονίζει
την ύλη, τις παραδόσεις, τις εργασίες και τα σεμινάρια, με σκοπό να μειώνονται τα ποσοστά
επικαλύψεων της ύλης και να μεγιστοποιούνται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα από τη διδασκαλία
του μαθήματος. Συντονιστής θα είναι το μέλος ΔΕΠ που διδάσκει το μεγαλύτερο ποσοστό του
μαθήματος, ενώ σε περιπτώσεις μαθημάτων που διδάσκονται σε μεγαλύτερο ποσοστό από
εξωτερικούς διδάσκοντες, την απόφαση θα την παίρνει η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της αρμόδιας ΣΕ.
Οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος αντικατοπτρίζουν τον συνολικό φόρτο εργασίας,
δηλαδή τον χρόνο που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να δαπανήσει κατά μέσο όρο ένας φοιτητής ή
φοιτήτρια για να ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες και να
επιτύχει τα μαθησιακά αποτελέσματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως η
παρακολούθηση παραδόσεων, φροντιστηριακών ασκήσεων ή εργαστηρίων, η συμμετοχή σε
σεμινάρια, η ανεξάρτητη ιδιωτική μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η πρακτική άσκηση, η
συμμετοχή σε εξετάσεις, η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας κ.λ.π.
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Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζεται πριν την αρχή κάθε εξαμήνου, ταυτόχρονα με την επιλογή των
διδασκόντων. Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί τουλάχιστον δώδεκα (12) πλήρεις εβδομάδες.
Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο διδάσκων υποχρεούται να παίρνει παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες
παρουσιών κατατίθενται στη Γραμματεία. Πλήθος απουσιών σε ένα μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του
25% του αριθμού των διαλέξεων συνεπάγεται το μηδενισμό στο αντίστοιχο μάθημα, και ο φοιτητής
υποχρεούται να το επαναλάβει ή να το αντικαταστήσει. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’
αποστάσεως, μέσω του διαδικτύου, πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με
συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά προγράμματα.
Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος αποφασίζεται από το διδάσκοντα και κοινοποιείται στους
φοιτητές την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας. Στα κριτήρια μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις, παρουσιάσεις εργασιών, ή όποιος άλλος τρόπος κρίνεται πρόσφορος από το
διδάσκοντα. Σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι βαθμοί των διαφορετικών διδασκόντων θα
προσμετρώνται ανάλογα με το ποσοστό διδασκαλίας του καθενός. Την τελική ευθύνη της βαθμολογίας
έχει ο Συντονιστής.
Σε περίπτωση που ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να
επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό, στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
6.3 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια υποχρεούται να εκπονήσει Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία προκειμένου να συμπληρώσει τις απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.. Η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΕ) εκπονείται ατομικά υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα
των Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Η ΜΕ γράφεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, μετά από
απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Η ΜΕ πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο πεδίο που καλύπτει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. και να
αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, αναλυτικές,
συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα
και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που έχει αρμοδιότητες σε
συναφή αντικείμενα.
Για κάθε ΜΕ ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της αρμόδιας ΣΕ, ένας διδάσκων του
Π.Μ.Σ., κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, ως επιβλέπων. Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής
Εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο
(2) άλλοι διδάσκοντες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών ή
φοιτητριών.
Για την έγκριση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η
Μεταπτυχιακή Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το
πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της ΜΕ καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον
τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται
από το Π.Μ.Σ..
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων
που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε δύο αντίτυπα, ένα (1) βιβλιοδετημένο
έντυπο και ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή.
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6.4 Τελικός Βαθμός Μ.Δ.Ε.
Ο Τελικός Βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από την επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα και στη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού καθορίζεται σαν ο
μέσος όρος της επίδοσής του στα μαθήματα και στη ΜΕ, σταθμισμένος βάσει των πιστωτικών
μονάδων.

6.5 Άλλες Υποχρεώσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον Ενιαίο Κανονισμό
(ΕΚ) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και τις αποφάσεις της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Ειδίκευσης στην «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική».
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ΑΡΘΡΟ 7
Οικονομικά
7.1 Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα μπορεί να καλύπτεται από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα,
χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από
ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και
δίδακτρα
7.2 Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής :
Α) 65% για λειτουργικά έξοδα του Προγράμματος και για αμοιβές αποζημιώσεις του
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο
υποχρεώσεις τους, για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και για άλλες
ανάγκες μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.Δ.Ε..
Β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν στο Π.Μ.Σ.
•

το 5% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για κεντρικές δράσεις του
Ιδρύματος (δράσεις προβολής και διαφήμισης του Π.Μ.Σ.).

•

το 5% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για τη πληρωμή μέρους
των ιδρυματικών συνδρομών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
περιοδικών που προμηθεύεται η Βιβλιοθήκη του Π.Θ. και την υποστήριξη των
αναγκών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος.

•

το 5% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη βασικών
λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος που αφορούν στο Π.Μ.Σ. (π.χ. συντήρηση
και αναβάθμιση των αιθουσών και μέσων διδασκαλίας).

•

το 10% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη εξόδων
της γραμματειακής τους υποστήριξης και κάθε είδους δαπανών που σχετίζονται
με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. (π.χ. εργαστηριακών αναλωσίμων για την
εκπόνηση μεταπτυχιακών διατριβών). Τα τιμολόγια που αφορούν στις ανωτέρω
δαπάνες θα προσκομίζονται στον ΕΛΚΕ και θα πιστώνονται από ένα
λογαριασμό υποέργου του προγράμματος του μεταπτυχιακού.

Γ) 10% υπέρ διαχειριστικών εξόδων του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
7.3 Η κατανομή των οικονομικών πόρων - προϋπολογισμού κάθε ροής του Π.Μ.Σ. θα είναι ανάλογη
του αριθμού των εισακτέων φοιτητών ανά ροή και ανά έτος, ενώ θα λαμβάνει υπόψη και το κόστος της
διοικητικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.
7.4 Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (είτε αποβλέπουν σε
Μ.Δ.Ε. είτε σε Δ.Δ.) υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα κατά την εξαμηνιαία δήλωση
μαθημάτων. Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται κάθε χρόνο από την Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση διακοπής
της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε 3 ισόποσες δόσεις κατά την εγγραφή στο 1ο, 2ο και 3ο εξάμηνο
φοίτησης. Με την καταβολή οριστικοποιείται η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο, σε αντίθετη περίπτωση,
ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται άμεσα, εκτός αν η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει παράταση της προθεσμίας
καταβολής. Η παράταση της προθεσμίας δίνεται κατά την απόλυτη κρίση των προαναφερθέντων
οργάνων. Δεν προβλέπεται καταβολή ποσού για την εγγραφή σε εξάμηνα επιπλέον των 3 πρώτων
υποχρεωτικών (έως και τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των 6).
7.5 Για τις περιπτώσεις υποψηφίων διδακτόρων, που έχουν υποχρέωση επιτυχούς εξέτασης σε
μεμονωμένα μεταπτυχιακά μαθήματα, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει αναλογική χρέωση (βάσει
ECTS). Σε ειδικές περιπτώσεις, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την μερική ή ολική απαλλαγή
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υποψήφιων διδακτόρων από την καταβολή διδάκτρων, σταθμίζοντας όλους τους παράγοντες (τα
οικονομικά του προγράμματος, τους ενεργούς φοιτητές, τις κοινωνικές συνθήκες κ.ο.κ.).
7.6 Δίνεται η δυνατότητα στην Ε.Δ.Ε. να μειώνει το ποσό των διδάκτρων σε φοιτητές του Π.Μ.Σ.,
κατά περίπτωση και σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της. Επίσης η Ε.Δ.Ε. μπορεί να χρηματοδοτήσει
συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά συνέδρια, αποφασίζοντας κατά περίπτωση
σύμφωνα με την απόλυτη κρίση της, εφόσον αυτό είναι εφικτό βάσει του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ..
7.7 Η διαχείριση των οικονομικών κάθε Π.Μ.Σ. θα γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του
Π.Μ.Σ., αλλά οι δαπάνες θα εγκρίνονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι
αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι
ελέγχονται από την Επιτροπή Οικονομικών του Π.Μ.Σ., και υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε. για έγκριση μια
φορά το χρόνο. Ο προϋπολογισμός καθώς και ο οικονομικός απολογισμός κάθε Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά την έγκριση του από την Ε.Δ.Ε. υποβάλλεται στην Επιτροπή
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ. Σε
περίπτωση σοβαρής διαφωνίας μεταξύ ΕΛΚΕ και Τμήματος, το θέμα θα επανέρχεται στη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της
έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

7.8 Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για:
•

Αμοιβές διδακτικού και διοικητικού προσωπικού.

•

Αποσβέσεις κάθε είδους εξοπλισμού και επίπλων, έντυπα και γραφική ύλη, υλικά άμεσης
ανάλωσης, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και διάφορα έξοδα που αφορούν στη διδασκαλία, τη
διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., την προβολή και διαφήμιση του Π.Μ.Σ..

•

Μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων καθηγητών και ερευνητών.

•

Μετακινήσεις προσωπικού ή φοιτητών, στο πλαίσιο συνεδρίων, ερευνητικών ή διοικητικών
καθηκόντων που σχετίζονται με το Π.Μ.Σ..

•

Υποτροφίες φοιτητών και φοιτητριών του Π.Μ.Σ..

•

Αμοιβές για την ανάπτυξη ή τροποποίηση του Π.Μ.Σ., και την προετοιμασία ψηφιακού υλικού σε
μαθήματα εξ’ αποστάσεως.

•

Άλλα έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και γίνονται μετά από αποφάσεις της
Ε.Δ.Ε..

7.9 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να διαθέσει το 10% (μέγιστο) των εσόδων του
από το 65% που τους αποδίδεται μέσω του ΕΛΚΕ για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και
υποψηφίων διδακτόρων με κριτήριο τις επιδόσεις τους ή και κοινωνικά κριτήρια. Στο τέλος κάθε
ακαδημαϊκού έτους, στον ετήσιο αναλυτικό απολογισμό του Π.Μ.Σ., στην Ε.Δ.Ε., και στη Σύγκλητο
Ειδικής Σύνθεσης θα πρέπει να κατατίθενται, εκτός των άλλων, ονομαστικά οι υποτροφίες που
εδόθησαν, καθώς και το ποσό ανά φοιτητή που διατέθηκε για το σκοπό αυτό.
7.10 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες για απόκτηση Μ.Δ.Ε., που δεν έχουν υγειονομική
κάλυψη, δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους
προπτυχιακούς φοιτητές. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες εφαρμόζονται οι διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών
δανείων.
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ΑΡΘΡΟ 8
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών
του ΠΘ και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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