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1.1. Εισαγωγή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία ιδρύθηκε με την
υπουργική απόφαση αριθμ. 124512/Β7/ΦΕΚ 2221/13-8-2014 τ.Β μετά την
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος
Ιατρικής (ΤΙ) της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ)
(συνεδρία 620/20-1-2014), και απόφαση της Συγκλήτου με την ειδική σύνθεση
του ΠΠ (συνεδρία 22-05-2014).
Το ΠΜΣ στη Δημόσια Υγεία υπόκειται στους κανονισμούς που διέπουν τον
Νόμο 3685/2008 για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές. Για όσα θέματα δεν
αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό ισχύουν οι αναφερόμενες διατάξεις
του Νόμου 3685/2008, οι οποίες υπερισχύουν σε περίπτωση απόκλισης από
τον παρόντα κανονισμό σπουδών.
1.2. Σκοπός
Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία» στοχεύει στη παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής
εκπαίδευσης σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, στο γνωστικό αντικείμενο της
Δημόσιας Υγείας, και περιλαμβάνει τη μελέτη των σημαντικότερων σύγχρονων
προβλημάτων Δημόσιας Υγείας, τη μελέτη των τρόπων πρόληψης και
αντιμετώπισής τους κυρίως σε επίπεδο κοινωνικών ομάδων. Τα προβλήματα
αυτά αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον (π.χ. υδάτινο περιβάλλον,
αέρας, μόλυνση φυσικού περιβάλλοντος, τρόφιμα), το κοινωνικό περιβάλλον
(π.χ. κοινωνικές συμπεριφορές, συνθήκες διαβίωσης) και την ανθρώπινη
γνώση και συμπεριφορά σε θέματα που αφορούν την υγεία στον εργασιακό
χώρο.

Βασικός

στόχος

του

προτεινόμενου

ΠΜΣ είναι

να εκπαιδεύσει

απόφοιτους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων στα πεδία του σχεδιασμού,
υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων της Δημόσιας
Υγείας.
Επιπλέον στόχοι του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:
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Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr

3

ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία-Public Health»

Σύνταξη: Α.Βανταράκης
Έγκριση: Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ Δημ. Υγεία
Έκδοση/Αναθ.:6.4
Ημερ. έκδοσης/αναθ:12-2-2017

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ



Να παρέχει εκπαίδευση στη Δημόσια Υγεία σε επιστήμονες που η
προηγούμενη εκπαίδευσή τους και εμπειρία, τους δίνει τη δυνατότητα να
ασχοληθούν με τη Δημόσια Υγεία.



Να

παρέχει

εκπαίδευση

προσαρμοσμένη

στα

διαφορετικά

πεδία

προέλευσης των υποψηφίων και να θέτει τις απαραίτητες βάσεις για
μελλοντική δυνατότητα σταδιοδρομίας στο αντικείμενο της Δημόσιας Υγείας


Να αποκτήσουν οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ένα
σημαντικό και βαθύ πεδίο γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας
Υγείας

Το πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις:
1) Περιβάλλον
2) Κοινωνική Ιατρική
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η χρονική
διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, δηλαδή δύο (2) διδακτικά εξάμηνα στα οποία
προστίθεται ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, που ορίζεται σε
ένα εξάμηνο.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι εξωτερικού που θα πιστοποιούν
τη αναγνώριση του πτυχίου με βεβαίωση του ΔΟΑΤΑΠ. Mετά από αξιολόγηση
από

ειδική

επιτροπή

γίνονται

δεκτοί

πτυχιούχοι

της

ημεδαπής

ή

αναγνωρισμένων ΑΕΙ της αλλοδαπής απόφοιτους Στο Π.Μ.Σ., λόγω της
ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας,
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5, παράγραφος 13, του Ν. 2916/11-6-2001. Το
πρόγραμμα υπόκειται σε εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών και Οδηγό
Σπουδών. Η διαδικασία αξιολόγησης, και οι εν γένει υποχρεώσεις των
υποψηφίων διδακτόρων καθορίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών.
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1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις σε
κύρια μαθήματα των Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα
μπορούν να ορίζονται προπτυχιακά μαθήματα τα οποία θα πρέπει να
παρακολουθήσει ο φοιτητής (-τρια) και να εξεταστεί στα πλαίσια του
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κατόπιν απόφασης της Συντονιστικής
Επιτροπής.

1.4. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΠΣ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ»
Β’ εξάμηνο
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Α’ εξάμηνο

Γ΄ Εξάμηνο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΟΡΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

1.5. ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ
ΓΣΕΣ

= Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

ΔΕ

= Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΠΜ

= Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

ΔΣ

= Διευθυντής Σπουδών

ΑΔΣ

= Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών

ΕΑΕ

= Επιτροπή Αξιολόγησης Εισακτέων

ΕΕΜΠΦ

= Εξεταστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τρια

ΕΚ

= Επιβλέπων Καθηγητής

ΕΠ

= Επιστημονικές Περιοχές

ΜΔΕ

= Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

ΜΠΦ

= Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες

ΠΜΣ στη ΔΥ

= Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Υγεία
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ΠΠ

= Πανεπιστήμιο Πατρών

ΣΕ

= Συντονιστική Επιτροπή

ΣΕΜΠΦ

= Συμβουλευτική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Φοιτητή/τρια

ΣΚ

= Σύμβουλος Καθηγητής

ΣΥΜ

= Συντονιστής Μαθήματος

Δ

= Διδάσκων

ΤΙ

= Τμήμα Ιατρικής
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1.6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.6.1. Μέλη του ΠΜΣ στη Δ.Υ.
Στα εκπαιδευτικά όργανα καθώς και τις διάφορες επιτροπές του ΠΜΣ στη Δ.Υ.
μπορούν να συμμετέχουν, όποια μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας
ή της αλλοδαπής κατά την κρίση της ΣΕ είναι κατάλληλα για την κάθε
περίπτωση και πληρούν τους όρους του Νόμου 3685/2008, με έγκριση της
ΓΣΕΣ, με μία εξαίρεση: Καθήκοντα Επιβλέποντος Καθηγητού (ΕΚ) μπορούν να
αναλάβουν μόνο μέλη ΔΕΠ των βαθμίδων Καθηγητών, Αναπληρωτών
Καθηγητών και Επίκουρων Καθηγητών.
Ειδικότερα, Όργανα του ΠΜΣ στη ΔΥ είναι:
Α. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πατρών
Β. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Ιατρικής
Γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Δ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ
1.6.2 Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΙ.
Η ΓΣΕΣ απαρτίζεται από τον πρόεδρο του ΤΙ, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής
Συνέλευσης και δύο ΜΠΦ
Αρμοδιότητες της ΓΣΕΣ είναι αυτές που ορίζονται από τον Νόμο και ιδιαίτερα:
 ορίζει τη ΣΕ του ΠΜΣ στη Δ.Υ. Η ΓΣΕΣ στην πρώτη συνεδρίαση κάθε
ακαδημαϊκού έτους αξιολογεί την απόδοση της ΣΕ και ανανεώνει την θητεία
της ή την αναδιαρθρώνει.


ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης Εισακτέων (ΕΑ),



επιλέγει τους εισακτέους ΜΠΦ ανά κατεύθυνση, μετά από εισήγηση της ΕΑ.



απονέμει τα ΜΔΕ

1.6.3. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ στη ΔΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή (άρθρο 2 παρ. γ Ν.3685/08) είναι δεκαμελής και
αποτελείται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ, και από μέλη ΔΕΠ που ορίζονται από
τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής. Όλα τα μέλη της
ΣΕ πρέπει να είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ και μέλη του Τμήματος Ιατρικής.
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr
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Η θητεία της ΣΕ διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη. Σε περίπτωση κατά την οποία
καθυστερεί η εκλογή νέας ΣΕ, η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδικαίως
έως την ημέρα της εκλογής.
Η ΣΕ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :


επιβλέπει τη λειτουργία του ΠΜΣ,



ορίζει τις Τριμελείς Επιτροπές Εξετάσεων για την επιλογή των υποψηφίων
μεταπτυχιακών φοιτητών,



αποφασίζει τις ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των εξετάσεων και
συνεντεύξεων των υποψηφίων,



εγκρίνει τους τελικούς πίνακες εισακτέων,



αποφασίζει για την ιστοσελίδα του ΠΜΣ και για τα ενημερωτικά φυλλάδια
του ΠΜΣ,



εισηγείται στην Συνέλευση Διδασκόντων το πρόγραμμα σπουδών και την
ανάθεση μαθημάτων,



αποφασίζει για τα αιτήματα αναστολής σπουδών των φοιτητών καθώς και
για τη διαγραφή φοιτητών,



αποφασίζει για την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών φοιτητή στην
αλλοδαπή,



προτείνει

προς

έγκριση

στα

αρμόδια

πανεπιστημιακά όργανα

την

τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ.


εισηγείται στην ΓΣΕΣ τη σύνθεση των ΕΑΕ, ΣΕΥΔ, και των ΕΕΜΠΦ και ΕΕΥΔ,



επεξεργάζεται

το

πρόγραμμα

μαθημάτων,

καθορίζει

τη

διαδικασία

αξιολόγησης, ορίζει τους συντονιστές των μαθημάτων και τους συντονιστές
των κατευθύνσεων και επιβλέπει την εφαρμογή του προγράμματος,


ενημερώνει την ολομέλεια για τα θέματα του ΠΜΣ,



φροντίζει για την προβολή του ΠΜΣ και την προσέλκυση υποψηφίων,



επιλέγει τον Σύμβουλο Καθηγητή (ΣΚ) και τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) για
κάθε ΜΠΦ,



καθορίζει αρχικά και επανακαθορίζει, όταν απαιτείται, μαζί με τον ΣΚ το
πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ΜΠΦ,

Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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εισηγείται στην ΓΣΕΣ τον Επιβλέποντα Καθηγητή (ΕΚ) και τα μέλη της
τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής για κάθε ΜΠΦ



προτείνει στη ΓΣΕΣ την κατανομή κονδυλίων του Προγράμματος. Προβαίνει
σε ενέργειες προσέλκυσης κονδυλίων για το ΠΜΣ στη ΔΥ



Είναι υπεύθυνη για την αποδοχή δωρεών προς το ΠΜΣ της ΔΥ και την
έκδοση σχετικών αποδείξεων στα πλαίσια των γενικών σχετικών κανόνων
του Π.Π. και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕ του Π.Π.

Η ΓΣΕΣ (υπό τους όρους του προαναφερθέντος άρθρο 11παρ. α Ν. 4009/2011)
έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων της Συντονιστικής Επιτροπής, όταν αποφασίσουν
υπέρ της παραπομπής του στην ΓΣΕΣ, δύο μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής.
1.6.4.Διευθυντής Σπουδών (ΔΣ) και Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών (ΑΔΣ)
Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ ορίζονται από τη ΓΣΕΣ
του Τμήματος Ιατρικής μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του
ΠΜΣ, με διετή θητεία, και είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής στη βαθμίδα του
Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή. Σε περίπτωση κατά την οποία
καθυστερεί η εκλογή νέου Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή, η θητεία τους
παρατείνεται αυτοδικαίως έως την ημέρα της εκλογής.
1.6.4.1. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΣ) ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΔΥ.
Ως Διευθυντής ορίζεται από την ΓΣΕΣ το οποίο εισηγείται η ΣΕ, και το οποίο και
προεδρεύει αυτής.
Έργο του ΔΣ είναι να:


συγκαλεί τη Συντονιστική Επιτροπή και τη Συνέλευση Διδασκόντων και
προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους



Διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της ΣΕ, εισηγείται σε
αυτές τα θέματα και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών,
Εισηγείται στην ΣΕΣ κάθε θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία
του ΠΜΣ.



Βοηθά τη ΣΕ στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr
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Μπορεί να ορίζει ad hoc επιτροπές για την οργάνωση και λειτουργία του
ΠΜΣ,



Εκπροσωπεί το ΠΜΣ σε όλα τα όργανα του Πανεπιστημίου καθώς επίσης
και σε κάθε φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός Πανεπιστημίου
Παρακολουθεί την πορεία κάθε ΜΠΦ και ΥΔ, ορίζοντας μια συνάντηση με
κάθε ΜΠΦ κάθε χρόνο, κατά την οποία συζητείται η πρόοδος των σπουδών
στην βάση γραπτής έκθεσης προόδου του, την οποία έχει ήδη λάβει η ΣΕ
από τον ΣΚ (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) ή τον ΕΚ (Εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας). Σε περίπτωση που κατά την κρίση του ΔΣ ή του ΕΚ
η πρόοδος του φοιτητή είναι προβληματική ή κατόπιν αιτήσεως του
φοιτητού, το θέμα φέρεται στην ΣΕ για απόφαση.



Φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων της ΣΕ



Διαχειρίζεται την οικονομική κατάσταση του ΜΠΣ

1.6.4.2 Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ (ΑΔΣ) ΤΟΥ ΠΜΣ στη ΔΥ
Ως Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται από την ΓΣΕΣ ένα μέλος της ΣΕ,
αναπληρώνει τον ΔΣ στις δραστηριότητές του όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
1.6.5. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ
Η ολομέλεια του ΠΜΣ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο. Την ολομέλεια
αποτελούν τα μέλη ΔΕΠ της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΤΙ που συμμετέχουν
ενεργώς στο ΜΠΣ στη ΔΥ, καθώς και εξωτερικοί διδάσκοντες.
Η ολομέλεια μπορεί να γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα αφορά το ΠΜΣ.
Συγκαλείται είτε με πρωτοβουλία του ΔΣ ή εάν το ζητήσουν πέντε μέλη της ΣΕ.
1.7.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Νέες θέσεις ΜΠΦ προκηρύσσονται με δημόσια προκήρυξη στις αρχές κάθε
ακαδημαϊκού έτους. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν γραπτή αίτηση στη Γραμματεία
του ΠΜΣ. Η Γραμματεία του ΤΙ χορηγεί έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες για τα
απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, (Παράρτημα Α). Την προκήρυξη
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr
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συντάσσει η ΣΕ. Η επιλογή γίνεται συνήθως εντός του Ιανουαρίου και σε κάθε
περίπτωση πριν την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου κατά το Μάρτιο
(η ακριβής ημερομηνία γνωστοποιείται με ανακοίνωση).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων
(αλλά

όχι

Νοσηλευτικής,

περιοριστικά):

Ιατρικής,

Κτηνιατρικής,

Βιολογίας,

Οδοντιατρικής,
Χημείας,

Φαρμακευτικής,

Γεωπονίας,

Μηχανικών

Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής κ.α. Υποψηφιότητα μπορούν
επίσης να υποβάλουν οι επί πτυχίω φοιτητές των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι
σε περίπτωση επιτυχίας τους στο ΠΜΣ θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να
προσκομίσουν το πτυχίο ή το πιστοποιητικό περάτωσης, αλλιώς τη θέση τους
καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών.
Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης των εισακτέων (ΕΑ), η
οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη, όσους από τους υποψηφίους κρίνει
ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. Η ΕΑΕ συνεκτιμά το
γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική
δραστηριότητα, τρεις συστατικές επιστολές για την ποιότητα του υποψηφίου, τη
πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, το εν γένει ενδιαφέρον τους για τη
Δημόσια Υγεία και το βαθμό της συνέντευξης.
Ειδικώς, για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) ή
ισοδύναμου τίτλου αλλοδαπής, η ΣΕ αποφαίνεται μετά την εισαγωγή, για τα
μαθήματα που μπορούν να αναγνωριστούν στον ΜΠΦ.
Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των υποψηφίων έχουν ως
ακολούθως:
Α/Α Κριτήριο
1

Βαθμός Διπλώματος ή
πτυχίου

2

Γνώση Αγγλικής
γλώσσας

Σημαντικότητα
κριτηρίου
Η μη πλήρωση του
κριτηρίου 1 καθιστά την
πρόταση απορριπτέα

Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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3

Τυχόν ερευνητική
δραστηριότητα ή
εργασιακή εμπειρία και
δημοσιεύσεις

Πρόσθετη
Μοριοδότηση

4

Συνέντευξη

Αν ο υποψήφιος δεν
προσέλθει στη
συνέντευξη
απορρίπτεται

Έως 20 μόρια για έργο
που πιστοποιείται από
τον επιστημονικό
υπεύθυνο ή διευθυντή
του κάθε έργου.
Άριστα: 35 μόρια

Ελάχιστος αριθμός μορίων επιτυχίας καθορίζεται το εξήντα:

60 μόρια

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
σαράντα (40) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας που θα προκύψει
βάσει των εξής κριτηρίων επιλογής και συντελεστών βαρύτητας. Οι υποψήφιοι
με τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, εισάγονται στο ΠΜΣ. Εφ’ όσον συμβεί
να βρίσκονται περισσότεροι από ένας στην τελευταία θέση, εισάγονται όλοι οι
υποψήφιοι. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες.
Οι επιλεγμένοι φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, αφού
προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα που απαριθμούνται
στην αίτηση υποψηφιότητάς τους, δηλαδή:


Βιογραφικό σημείωμα



Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας



Φωτοτυπία Αστυν. Ταυτότητας



Αντίγραφο πτυχίου
Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται:

βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση
τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που
χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου
σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από
άλλη αρμόδια αρχή.


Αντίγραφα επιλεγμένων εργασιών (εφόσον υπάρχουν)



Τρεις συστατικές επιστολές εκ των οποίων τουλάχιστον η μία από μέλος ΔΕΠ
που γνωρίζει την πανεπιστημιακή επίδοση του υποψηφίου

Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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Πιστοποίηση γνώσης

της αγγλικής γλώσσας

(Proficiency Univ. of

Cambridge ή Univ. of Michigan ή TOEFL με βαθμό κατ’ ελάχιστον 550
μονάδες [213 με τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης] ή πιστοποιητικό επάρκειας
γνώσης της αγγλικής γλώσσας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ, ή σπουδές σε
αγγλόφωνο ίδρυμα) ή πιστοποίηση γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Delf ή
Sorbonne II ή σπουδές σε γαλλόφωνο ίδρυμα)


Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας



4 φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας



Απόδειξη καταβολής του χρηματικού ποσού για το Α’ εξάμηνο στον Ειδικό
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά, εντός της

ολιγοήμερης προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη γραμματεία, ο/η
υποψήφιος/α διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων και η θέση καλύπτεται
από τον πρώτο επιλαχόντα.
Σε

περίπτωση

μη

εγγραφής

επιλεγμένου

φοιτητή

είναι

δυνατή

η

αναπλήρωσή του από επιλαχόντα, κατά τη σειρά του πίνακα επιλαχόντων,
εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής. Η προθεσμία αυτή
μπορεί να παραταθεί με σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής επιτροπής.
1.8. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ ΣΤΗ ΔΥ
Όλοι οι ΜΠΦ εγγράφονται ως υποψήφιοι για ΜΔΕ. Για κάθε εισαγόμενο
φοιτητή/τρια ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ ως Σύμβουλος Καθηγητής (ΣΚ).
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε 3 (τρία)
τουλάχιστον διδακτικά εξάμηνα. Ως ανώτατο όριο για την απόκτηση του
ορίζονται τα 6 (έξι) διδακτικά εξάμηνα. Μετά τη λήξη του ανωτάτου ορίου, ο
ΜΠΦ διαγράφεται από το ΠΜΣ, εκτός αν δοθεί παράταση από την ΣΕ μετά από
αιτιολογημένη αίτηση του ΜΠΦ.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για
απόκτηση

την

του Μ.Π.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Μ.Π.Σ

«Δημόσια Υγεία» είναι εξαμηνιαία και αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών. Η
διδασκαλία θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Το πρόγραμμα θα μπορεί να
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
Tμ.Ιατρικής, Τηλ. 2610969876, mail: mscpubhealth@upatras.gr
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δέχεται υποψήφιους και από την αλλοδαπή και ανάλογα με τη συμμετοχή
πτυχιούχων της αλλοδαπής θα μπορεί να εκπονείται εναλλακτικά και στην
Αγγλική γλώσσα. Στην αρχή κάθε εξαμήνου ο ΜΦ θα πρέπει να δηλώνει τα
επιλεγόμενα μαθήματα που θα παρακολουθήσει. Υποχρεούται να επιλέξει 2
από το Α’ εξάμηνο και όσα επιλεγόμενα από τα μαθήματα του 2ου Εξαμήνου
ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει μέχρι να συμπληρώσει τις 30
ECTS/εξάμηνο.
Για τη λήψη Mεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα
υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και στα κατ΄ επιλογής μαθήματα κατά τα δύο
πρώτα εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνο), καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς
διπλωματική εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο προκειμένου να συμπληρώσουν 90
ECTS. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση (επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα) του
Α΄ εξαμήνου υπάρχει η δυνατότητα διακοπής της φοίτησης. Στην περίπτωση
αυτή, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα λήψης ενός πιστοποιητικού επιτυχούς
παρακολούθησης (Diploma) με τίτλο «Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία». Το
πιστοποιητικό αυτό δεν το λαμβάνουν οι φοιτητές που ολοκληρώνουν το ΜΔΕ.
Μετά την ολοκλήρωση του Α’ εξαμήνου, οι φοιτητές υποχρεούνται να
επιλέξουν μια από τις δύο κατευθύνσεις (Περιβάλλον, Κοινωνική Ιατρική). Η
επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά από αίτηση των ΜΠΦ στην αρχή του Β’
εξαμήνου σπουδών. Τα μαθήματα επιλογής του α’ εξαμήνου σπουδών δεν
είναι προαπαιτούμενα για την εισαγωγή σε κάποια κατεύθυνση. Ωστόσο,
επισημαίνεται ότι η επιλογή των σχετικών μαθημάτων με συγκεκριμένες
κατευθύνσεις θα αποτελεί

συνυπολογίσιμο κριτήριο για την ένταξη των

ενδιαφερόμενων φοιτητών στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το σύνολο των
αδικαιολόγητων απουσιών ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνάει το 10% ενώ το
σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών δεν μπορεί να ξεπερνάει το 10% των
συνολικών ωρών του ΠΜΣ. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής ξεπεράσει το
όριο του 20% των συνολικών ωρών του ΠΜΣ τότε διαγράφεται από το ΠΜΣ. Η
Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, κατά περίπτωση,
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφ’ όσον συντρέχει λόγος ανώτερης
βίας. Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή του ΜΠΦ είναι απαραίτητη και
υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.
Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει παραδόσεις, σεμινάρια, ειδικές
διαλέξεις, ατομικές ή συλλογικές εργασίες, προφορικές ή γραπτές. Η
διδασκαλία και εξέταση των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική γλώσσα, ενώ δεν
αποκλείονται ξενόγλωσσες διαλέξεις. Είναι δυνατή η οργάνωση σεμιναρίων,
ημερίδων, εργαστηρίων. Επίσης, είναι δυνατή η πραγματοποίηση μέρους των
σπουδών στην αλλοδαπή, με βάση τις συνεργασίες του Πανεπιστημίου
Πατρών, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.
Στο τέλος κάθε εξαμήνου παραδίδονται απαλλακτικές εργασίες (για τα
σεμινάρια) ή διενεργούνται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις. Η προφορική
αξιολόγηση διενεργείται με την παρουσίαση γραπτών ή προφορικών
ασκήσεων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Οι φοιτητές βαθμολογούνται
κατά την κλίμακα μηδέν (0) έως δέκα(10) και κατώτερος βαθμός επιτυχίας
ορίζεται το πέντε (5). Η αυτή κλίμακα αξιολόγησης ισχύει και για τη διπλωματική
εργασία.
Οι εξεταστικές περίοδοι για κάθε μάθημα ορίζονται μία για τα μαθήματα
του 1oυ εξαμήνου και μία για τα μαθήματα του 2oυ εξαμήνου ανά έτος
σπουδών. Ο ΜΠΦ δύναται να εξεταστεί σε επαναληπτική εξέταση στα
μαθήματα και των δύο εξαμήνων. Οι ημερομηνίες των εξεταστικών περιόδων
ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Με απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής

μπορεί

να

δοθεί

και

επιπλέον

δυνατότητα

εξέτασης

σε

αιτιολογημένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα ή υπέρβασης
του ορίου απουσιών ο ΜΠΦ είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τούτο. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας σε μάθημα, στην οποία δεν προσμετράται η
τυχόν αποτυχία σε εξέταση μαθήματος κατά την επαναληπτική εξέταση, ο
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.
Προκειμένου να οριστεί το θέμα και η Τριμελής Εξεταστική επιτροπή για
την διπλωματική Εργασία θα πρέπει ο μεταπτυχιακός φοιτητής να έχει
παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς στα 3/4 των μαθημάτων του Α’ και Β’
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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εξαμήνου σπουδών. Τη δήλωση για την διπλωματική εργασία θα την καταθέτει,
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, στην Γραμματεία στις αρχές του Γ’ εξαμήνου
σπουδών.
Για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την ΓΣΕΣ, μετά
από πρόταση της ΣΕ, ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ), η τριμελής εξεταστική
Επιτροπή ΕΕΜΠΦ (στην οποία συμμετέχει ο ΕΚ) και το θέμα της διπλωματικής
εργασίας. Αυτή εκπονείται από το μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, υπό την επίβλεψη
του ΕΚ.
Ο βαθμός επίδοσης σε κάθε μάθημα προκύπτει από την επίδοση στις
εξετάσεις και την επαρκή παρακολούθησή του. Υπολογίζεται από το γινόμενο
της επίδοσης στις εξετάσεις επί το ποσοστό παρουσιών. Ο τελικός βαθμός
κάθε μαθήματος είναι το γινόμενο του βαθμού επίδοσης επί τον συντελεστή
βαρύτητας που καθορίζεται από τα ECTS. Ανεπιτυχής απόδοση συνεπάγεται
επανάληψη της παρακολούθησης του μαθήματος για μια ακόμη φορά.
Βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης αποτελεί ο μέσος όρος της
συνολικής βαθμολογίας καθ’ όλα τα έτη σπουδών, όπως αυτή προκύπτει από
το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε μαθήματος, την προσθήκη της
βαθμολογίας της διπλωματικής εργασίας συνυπολογίζοντας την βαρύτητα
κάθε μαθήματος ανάλογα με τα ECTS του. Ο τελικός βαθμός του διπλώματος
ειδίκευσης προκύπτει ως εξής: Το άθροισμα των γινομένων του βαθμού
εκάστου μαθήματος με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες διαιρείται με το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, και το πηλίκο που
προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 0,60. Ο βαθμός της
διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας 0,40.
Ο τελικός βαθμός του διπλώματος ειδίκευσης είναι το άθροισμα των δύο
γινομένων.
Για παράδειγμα:
Εξάμηνο 1: Βαθμός μαθήματος *ECTS/90
Α1*5/90 + Α2*5/90 + Α3*5/90 +Α4*3/90 + Α5*4/90+ Α6*2/90…= Ε1
Εξάμηνο 2: Βαθμός μαθήματος * ECTS/90
Κατεύθυνση 1: Π1*5/90 + Π2*5/90 + Π3*3/90 + Π4*8/90…=Ε2
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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Κατεύθυνση 2: Κ1*3/90+Κ2*2/90+Κ3*2/90 + Κ4*3/90+Κ5*3/90+ Κ6*8/90…= Ε2
Εξάμηνο 3: D1*30/90=Ε3
Συνολικός βαθμός: (Ε1+Ε2)x60%+Ε3x40%

1.9.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφέρεται αναλυτικά στον
Οδηγό Σπουδών.
1.10 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται από τη ΣΕ),
κοινοποιούνται από τους διδάσκοντες μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ,
προτεινόμενα θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έως το
τέλος του Β’ εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει να έχουν επιλέξει το θέμα της
διπλωματικής τους και τον επιβλέποντα καθηγητή και να έχουν ορισθεί οι
τριμελείς συμβουλευτικές/εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέλευσης
των διδασκόντων.
Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως πέντε (5) διπλωματικών
εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρεση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά.
Επίσης, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει να είναι επιβλέπων στη Διπλωματική
εργασία μέλος ΔΕΠ από άλλο Ακαδημαϊκό ίδρυμα (ελληνικό ή ξένο) με την
προϋπόθεση να είναι ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής κάποιο μέλος ΔΕΠ/
διδάσκων του προγράμματος.
Ο ΜΠΦ οφείλει μετά το πέρας 3 μηνών από την ανάληψη θέματος της
Διπλωματικής Εργασίας να υποβάλλει στην τριμελή συμβουλευτική/εξεταστική
επιτροπή βεβαίωση προόδου. Η βεβαίωση προόδου είναι υποχρεωτική για την
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.
Η Διπλωματική Εργασία (για την οποία οδηγίες περιλαμβάνονται στον
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ οδηγό εκπόνησης) παραδίδεται και
υποστηρίζεται σε ανοικτή παρουσίαση κατά την εξεταστική περίοδο του Γ’
εξαμήνου που ορίζεται το Σεπτέμβριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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παρουσίαση της Διπλωματικής εργασίας είναι η επιτυχή ολοκλήρωση όλων
των μαθημάτων των προηγούμενων εξαμήνων.
Σε περίπτωση που η εργασία κριθεί ανεπαρκής, επιτρέπεται η διόρθωση και
επανυποβολή της μόνο μία φορά εντός των επομένων έξι μηνών.
Κατ’ εξαίρεση η Συντονιστική επιτροπή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
υποβολής

και

υποστήριξης

της

διπλωματικής

εργασίας

κατόπιν

αιτιολογημένου αιτήματος του φοιτητή έως και ένα (1) χρόνο κατ΄ ανώτατο
όριο, δηλαδή κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου
του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και άρα η συνολική διάρκεια σπουδών δεν
μπορεί να υπερβεί συνολικά την τριετία (ή την τετραετία σε περίπτωση
αναστολής) από την εγγραφή του φοιτητή στο μεταπτυχιακό.
Πλην της γενικής επίβλεψης από τη ΣΕ, την πορεία των σπουδών κάθε ΜΠΦ
στο ΠΜΣ στη Δ.Υ. παρακολουθούν, υποβοηθούν και πιστοποιούν τις επιδόσεις
του ΜΠΦ σε αυτήν, δύο πρόσωπα (οι ΣΚ και ΕΚ). Ο ρόλος του ΣΚ, που ορίζεται
εξ αρχής από τη ΣΕ, είναι να προσανατολίζει και να βοηθά το νεοεισερχόμενο
ΜΠΦ στην αρχική του κατάρτιση και στα πιθανά ποικίλα προβλήματα
προσαρμογής που τυχόν ανακύπτουν. Ο ΕΚ είναι ο κύριος υπεύθυνος της
ακαδημαϊκής

προετοιμασίας

και

της

ερευνητικής

κατάρτισης

και

παραγωγικότητας κάθε ΜΠΦ. Ο ΕΚ υποβάλλει προς τη ΣΕ ετήσια έκθεση
προόδου για κάθε ΜΠΦ που έχει αναλάβει.
Προϋπόθεση απονομής ΜΔΕ είναι η επιτυχής παρακολούθηση των
μαθημάτων και η έγκριση της διπλωματικής εργασίας από την εξεταστική
επιτροπή, η οποία και την βαθμολογεί. Η διπλωματική εργασία γράφεται στα
ελληνικά με περίληψη στα αγγλικά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΣΕ είναι
δυνατόν να επιτρέψει τη συγγραφή στα αγγλικά.
Λογοκλοπή (plagiarism): Παρασιώπηση βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών,
υιοθέτηση απόψεων τρίτων χωρίς σχετική αναφορά στα ονόματα και τα έργα
τους, μεταφορά αυτούσιου κειμένου αντλημένου από βιβλία, άρθρα ή άλλα
δημοσιεύματα (συμβατικά ή ηλεκτρονικά) χωρίς τη χρήση εισαγωγικών («…»),
οικειοποίηση ανέκδοτων μελετών χωρίς τη σύμφωνη γραπτή εξουσιοδότηση
του συγγραφέα τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή λογοκλοπής
Website: http://www.publichealth.med.upatras.gr/
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συνεπάγεται απόρριψη της σεμιναριακής εργασίας ή της μεταπτυχιακής
διατριβής, και διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ".
1.11.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μπορεί να δοθεί αναστολή σπουδών, ο χρόνος της οποίας δεν προσμετράται
στη χρονική διάρκεια των σπουδών. Το μέτρο ισχύει μόνον για φοιτητές, οι
οποίοι έχουν περατώσει επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Φοιτητές
στους οποίους έχει χορηγηθεί αναστολή σπουδών, δεν δικαιούνται και
παράτασης, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων τις οποίες κρίνει η ΣΕ και
επικυρώνει η ΓΣΕΣ. Αναστολή σπουδών μπορεί να γίνει δεκτή με αίτηση του/της
ενδιαφερομένου/ης, εφόσον ο αιτών επικαλείται σπουδαίους λόγους επαρκώς
αιτιολογημένους. Επί των αιτημάτων αναστολής αποφασίζει η Συντονιστική
Επιτροπή. Η διάρκεια της χορηγούμενης αναστολής δεν υπερβαίνει τα δύο
εξάμηνα.
1.12.ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Οι Συντονιστές κάθε μαθήματος (ΣΥΜ) παραδίδουν στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές κατά την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου, αναλυτικό διάγραμμα της
διδακτέας ύλης και ενδεικτική βιβλιογραφία. Στο τέλος των μαθημάτων
υποβάλλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ τα παρουσιολόγια των μαθημάτων και
έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου τη βαθμολογία του εξαμήνου.
Το ΜΠΣ θα έχει τη δυνατότητα να προσκαλεί διακεκριμένους επιστήμονες του
εσωτερικού και εξωτερικού προκειμένου να παραθέτουν διαλέξεις.
1.13.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στο Π.Μ.Σ. θα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Πατρών, μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και κατηγορίες
διδασκόντων, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄). Μπορούν επίσης να διδάξουν ειδικοί επιστήμονες, που είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, με επαρκή επιστημονική, ερευνητική ή
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συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες
αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική
εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.
1.14. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ
Η αξιολόγηση αφορά όλες τις δραστηριότητες για την παρακολούθηση του
ΠΜΣ. Η αξιολόγηση διακρίνεται σε Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση. Η
εσωτερική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από τριμελής επιτροπή που θα
συσταθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ, του τμήματος Ιατρικής. Η εξωτερική αξιολόγηση θα
πραγματοποιηθεί στο τέλος του πρώτου έτους λειτουργίας από επιτροπή που
θα οριστεί από την ΑΔΙΠ/ΜΟΔΙΠ.
1.15. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
195 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.γ του άρθρου 47 του
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του άρθρου 5 παρ.8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄)
1.16. ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το συνολικό

ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καλύπτεται από τα

δίδακτρα, χορηγίες και ιδίους πόρους.
1.17. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η Συντονιστική Επιτροπή προσαρμόζει τον Κανονισμό του ΠΜΣ στην εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
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