
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ 

χολή Επιζηημών Τγείαρ 
 
 

Σμήμα Ιαηπικήρ 
 
 

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 
 
 

Ακαδημαϊκά έηη: 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 



 
 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Α .Δ Ι .Π . 
ΑΡΥΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

HELLENIC REPUBLIC 

H .Q .A . 
HELLENIC QUALITY  ASSURANCE 

AND ACCREDITATION  AGENCY 
 

 
 
 
 
 
 
 

Έκθεζη Εζωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

(Σεηπαεηήρ) 
 
 
 
 

Πανεπιζηήμιο Θεζζαλίαρ 

χολή Επιζηημών Τγείαρ 

Σμήμα Ιαηπικήρ 
 

 
 

Ακαδημαϊκά έηη: 

2009-2010 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 
 
 
 

 
 
 
 

  Σόπορ : Λάπιζα, 

 
        Ημεπομηνία, Μάπηιορ 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΓΓΡΟΤ 44-117 42 ΑΘΗΝΑ 

Σηλ. 210 9220944 

Ηλ. Σαχ.: secretariat@adip.gr 

44 SYΝGROU AVENUE – 11742 ATHENS, GREECE 

Tel. 30 210 9220944 

e-mail: secretariat@adip.gr 

mailto:secretariat@adip.gr
mailto:secretariat@adip.gr


Πεξηερφκελα 

Πξφινγνο ..........................................................................................................................3 

1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ...........................................................4 

2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο .......................................................................................7 

3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ .......................................................................................... 11 

3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ………………………………………. 11 

3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ............................................................. 19 

Β.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ......................................................... 25 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο ................................................................................ 25 

Γ.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: ........................................................ 33 

Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ηαηξηθήο ................................................................ 33 

Γ.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ......................................................... 41 

Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο...................................................................................... 41 

3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ ................................................................. 46 

4. Γηδαθηηθφ έξγν ......................................................................................................... 52 

5. Δξεπλεηηθφ έξγν ....................................................................................................... 66 

7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο................................................................... 87 

8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο .................................................................... 96 

9.πκπεξάζκαηα ......................................................................................................... 105 

10. ρέδηα Bειηίσζεο ................................................................................................ 108 

 

Παξάξηεκα  1- 

 

Πίλαθεο 

Παξάξηεκα  2- 

 

Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ Γεκνζηεχζεσλ 2010-2013 

Παξάξηεκα  3- 

 

Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ησλ θιηληθψλ θαη ησλ 

εξγαζηεξίσλ ζε εζσηεξηθή εκεξίδα ην 2011 
 

 

 

 

 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  3 

 

 

Πξόινγνο 

Η έθζεζε απηή είλαη ε ηξίηε νινθιεξσκέλε εζσηεξηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο ηνπ Τκήκαηνο 

Ιαηξηθήο κε βάζε ηηο θαηεπζύλζεηο θαη ηηο νδεγίεο ηεο ΑΓΙΠ. Σηελ παξνύζα έθζεζε 

απνηππώλεηαη ε πνξεία ηνπ Τκήκαηνο γηα ηα αθαδεκατθά έηε 2009-2010, 2010-2011, 2011-

2012 θαη 2012-2013. Δλζσκαηώλνληαη επηπιένλ, νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ Τ.Ι., όπσο επίζεο θαη άιιεο επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ε ΟΜΔΑ ηνπ ΤΙ 

ζεώξεζε αλαγθαίεο γηα ηελ θαιύηεξε απνηύπσζε ηεο εηθόλαο ηνπ Τκήκαηνο.  

Η παξνύζα έθζεζε αμηνιόγεζεο βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα πνπ παξείραλ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ε ςεθηαθή πιαηθόξκα ηεο ΜΟΓΙΠ. Όπσο είλαη αλακελόκελν ζηελ πνξεία 

ζύληαμεο ηεο έθζεζεο, θάπνηα δεδνκέλα κπνξεί λα έρνπλ αιιάμεη, νπόηε δεηνύκε ηελ 

θαηαλόεζή ζαο γηα πηζαλά ιάζε, εμαηηίαο αιιαγώλ πνπ έρνπλ γίλεη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο. 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, όζνπο εξγάζηεθαλ γηα ηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο, ην δηνηθεηηθό θαη 

ηερληθό πξνζσπηθό, ηελ ΟΜΔΑ ηνπ Τκήκαηνο, ηνπο δηεπζπληέο ησλ ΜΠΣ γηα ηελ 

παξνπζίαζε ησλ Μεηαπηπρηαθώλ πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ αιιά θαη όια ηα κέιε ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ηνπ Τκήκαηνο πνπ, αθηεξώλνληαο ιίγν από ηνλ πνιύηηκν ρξόλν 

ηνπο, ζπκκεηείραλ ζπιινγηθά ζηε δηαδηθαζία. 

Τν Τκήκα Ιαηξηθήο ζηα 27 έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ έρεη δηακνξθώζεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκό, σο 

πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπ απνζηνιή, έρεη ζπκβάιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κέζα από 

ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξεη, θαη έρεη ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα κέζα από ηελ 

εζληθή θαη δηεζλή παξνπζία ηνπ. 

Με όπιν ηε ζπιινγηθή θαη ηελ αηνκηθή δξάζε ησλ κειώλ ηεο, ε Ιαηξηθή ζπλερίδεη λα 

επηηπγράλεη πςεινύο ζηόρνπο. Η απάληεζε ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζεκεξηλέο πξνθιήζεηο είλαη 

κία θαη κνλαδηθή: ε αλπζηεξόβνπιε πξνώζεζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο. Η πξαγκαηηθή 

δεκηνπξγηθόηεηα επηδηώθεη ηε ζύγθξηζε θαη ηνλ αληαγσληζκό θαη απνδέρεηαη θάζε δίθαηε 

θξίζε όζν απζηεξή θαη αλ είλαη. 

Όξακά καο είλαη έλα Τκήκα κε δηεζλή αίγιε, θόζκεκα γηα ην Παλεπηζηήκην καο, ηε Λάξηζα, 

ηε Θεζζαιία θαη ηελ Διιάδα.  

Λάξηζα, 

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Ιαηξηθήο 

Καζεγεηήο Παζνινγίαο-Νεθξνινγίαο 

Ισάλλεο Λ .Σηεθαλίδεο 
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Δηζαγσγή 

1. Ζ δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

Η Δλόηεηα απηή πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη θξηηηθή αμηνιόγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

εζωηεξηθήο αμηνιόγεζεο πνπ εθαξκόζζεθε ζην Τκήκα, θαζώο θαη ελδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίωζή 

ηεο.  

1.1. Πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα. 

-Πνηά ήηαλ ε ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ; 

-Πνηέο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;  

-Πψο θαη ζε πνηά έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

ην πιαίζην ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο (ΣΗ) ε Γεληθή 

πλέιεπζε (Γ) ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, αλέζεζε ζε Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ), 

λα πξνβεί ζηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ ζην Σκήκα Ηαηξηθήο γηα ηα 

έηε 2009-2013 θαη λα ππνβάιεη ηελ έθζεζή ηεο πξνο ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαβηβαζηεί κέζσ ηεο ΜΟΓΗΠ ηνπ Ηδξχκαηνο ζηελ ΑΓΗΠ. 

Ζ ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ αλά Σνκέα ήηαλ: 

Σνκέαο Υεηξνπξγηθήο 

α. Σαθηηθφ κέινο: Αζαλάζηνο Γηαλλνχθαο, Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο  

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: σθξάηεο Βαξπηηκίδεο, Αλαπι. Καζεγεηήο Οξζνπεδηθήο 

Σνκέαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο  

α. Σαθηηθφ κέινο: Γέζπνηλα Κπξηάθνπ, Αλαπι. Καζεγήηξηα Ηαηξηθήο ησλ Μεηαγγίζεσλ  

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Δπηπρία Καςαιάθε, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Αθηηλνδηαγλσζηηθήο  

Σνκέαο Παζνινγίαο  

α. Σαθηηθφ κέινο: Λάδαξνο αθθάο, Καζεγεηήο Παζνινγίαο - Ρεπκαηνινγίαο  

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Γεκήηξηνο Μπφγδαλνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο  

Σνκέαο Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ  

α. Σαθηηθφ κέινο: Γεψξγηνο Υαηδεγεσξγίνπ, Καζεγεηήο Νεπξνινγίαο  

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Παηεξάθεο Κσλζηαληίλνο, Δπηθ. Καζεγεηήο Νεπξνρεηξνπξγηθήο  

Σνκέαο Μεηέξαο - Παηδηνχ  

α. Σαθηηθφ κέινο: Κσλ/λνο Νηαθφπνπινο, Αλαπι. Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο - Γπλαηθνινγίαο  

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Η. Γξηβέα, Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα Παηδηαηξηθήο  

Σνκέαο Μνξθνινγίαο  

α. Σαθηηθφ κέινο: Γ. Κνπθνχιεο, Καζεγεηήο Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο 

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Ησάλλνπ Μαξία, Καζεγήηξηα Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο 
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 Σνκέαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

α. Σαθηηθφ κέινο: Άλλα Βαζηιάθε, Δπηθ. Καζεγήηξηα Φαξκαθνινγίαο 

β. Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο: Γεψξγηνο ίκνο, Καζεγεηήο Βηνρεκείαο 

 

Ζ δηαδηθαζία ππνζηεξίρηεθε δηνηθεηηθά απφ ηελ Αλαπιεξψηξηα Γξακκαηέα ηνπ Σκήκαηνο θα. 

Κνληνγηάλλε Αξεηή. 

 

-Με πνηνχο θαη πψο ζπλεξγάζζεθε ε ΟΜΔΑ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο;. 

Ζ επηηξνπή ζπλεξγάζηεθε κε ην ζχλνιν ησλ κειψλ Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(ΓΔΠ), ηνπ Γηνηθεηηθνχ θαη Σερληθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, Γηεπζπληέο Δπηηξνπψλ, 

ππεπζχλνπο ΜΠ. 

 

-Πνηέο πεγέο θαη δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ;  

Αλέιπζε ηα αξρεία ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο, ησλ Γξακκαηεηψλ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα ηεο ΜΟΓΗΠ 

θαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο. 

 

-Πψο θαη ζε πνηά έθηαζε ζπδεηήζεθε ε έθζεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο;  

πλέηαμε ηελ ηειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο, ην ηειηθφ θείκελν ηεο νπνίαο επηθπξψζεθε ζηελ 5
ε
 

/2016-2017 ζπλέιεπζε Σκήκαηνο ζηηο 22/3/2017.  
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1.2. Αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

Ζ δηαδηθαζία ηεο Αμηνιφγεζεο γηα ην Σκήκα Ηαηξηθήο ήηαλ, γεληθά, κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία 

πνπ βνήζεζε, πέξα απφ ηελ θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη θιηληθν- 

εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ, ζηνλ εληνπηζκφ αδπλακηψλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, θαζψο θαη ζηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζέζεο πνπ έρεη ην Σκήκα Ηαηξηθήο ζηελ θνηλσλία θαη ζην δηεζλέο 

αθαδεκατθφ γίγλεζζαη. 

Δπίζεο, ήηαλ κηα δηαδηθαζία απηνπξνζδηνξηζκνχ, επαλαπξνζδηνξηζκνχ θαη απηνβειηίσζεο  ζε 

αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. 

ηα δπλαηά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθαηαιέγνληαη, ε αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο ΜΟΓΗΠ πνπ αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηνχκελνπ Ηδξπκαηηθνχ έξγνπ, 

ε «θαιή πξαθηηθή» ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο ζην βηνγξαθηθφ ηνπο, ε αθάκαηε πξνζπκία θαη ε δπλακηθφηεηα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ, ν κεγάινο φγθνο ησλ 

δεδνκέλσλ ελφο κεγάινπ Σκήκαηνο θαη ε πεξηνξηζκέλε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε πνπ ζπλέπεζε 

ρξνληθά κε επξχηεξεο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ, ιφγσ δηαζεζηκφηεηαο. 

1.3. Πξνηάζεηο ηνπ Σκήκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη δεκνζηνπνίεζεο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη 

ζηνηρεία ηεο Πνηφηεηαο ελφο Σκήκαηνο θαη είλαη κηα δηαδηθαζία απαξαίηεηε θαη δεκηνπξγηθή. 

Ζ πηνζέηεζε κηαο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο απνηχπσζεο ηέηνησλ ζηνηρείσλ (πρ ε εηήζηα 

έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ηεηξαεηήο έθζεζε, εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη 

απνινγηζκφο) βνεζνχλ ζηελ αλάδεημε θαη βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο. 

Σν Σκήκα έρεη βειηηψζεη ζεκαληηθά ην ζχζηεκα θαηαγξαθήο πνζνηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππάξρεη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη 

κεγαιχηεξεο ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ ζπκκεηνρή εμεηδηθεπκέλνπ δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ ζε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηεο. 

Δπίζεο, ε εζσηεξηθή δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο  

ζα ζπκβάιεη ζην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ελψ ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο Αμηνιφγεζεο πξνο ηνπο θνξείο ζα .βνεζήζεη ζηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Ο θαζνξηζκφο «Γεηθηψλ πξνφδνπ» ηνπ Σκήκαηνο πνπ ζα αληαλαθιά ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (φπσο ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απφθνηησλ, ε  επηζηεκνληθή εμέιημε ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, ε πξνζέιθπζε επηζηεκφλσλ δηεζλνχο θχξνπο θαη ε εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ), ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

επηηεινχκελνπ έξγνπ. 
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2. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 

Η Δλόηεηα απηή παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ην Τκήκα θαη ηηο θύξηεο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

2.1.  Γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. ζηελ πξσηεχνπζα, ζε κεγάιε πφιε, ζε κηθξή πφιε, 

ζπγθεληξσκέλν, θαηαλεκεκέλν ζε κηα πφιε θιπ).  

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο εδξεχεη ζηε Λάξηζα, πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Λάξηζαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο. θαη αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Βηφπνιεο (Μεδνχξιν) ζε 

έθηαζε πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γήκν ζε απφζηαζε πέληε ρηιηφκεηξα πεξίπνπ απφ ην θέληξν 

ηεο Λάξηζαο ζηελ λφηηα είζνδν ηεο πφιεο, θαζψο επίζεο θαη ζε ηδηφθηεην θηίξην ηεο πξψελ 

θιηληθήο «Καηζίγξα» ζην θέληξν ηεο Λάξηζαο. 

πλνξεχεη κε ην παλεπηζηεκηαθφ λνζνθνκείν ηεο Λάξηζαο ελψ κειινληηθά ζα αλεγεξζεί ην θηίξην 

Βηνρεκείαο θαη Βηνηερλνινγίαο. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε είλαη 90 ζηξέκκαηα. 

Tν Σκήκα Ηαηξηθήο αλήθεη ζηελ ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (ΠΘ). 

Ηδξχζεθε κε ην ΠΓ 302/84 θαη είλαη εμαεηνχο θνίηεζεο. Ζ βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή 

πξνζδηνξίζζεθε κε ην ΠΓ 428/93, ην νπνίν θαη θαζφξηζε ηελ ίδξπζε ησλ Κιηληθψλ θαη 

Δξγαζηεξηαθψλ ηνπ Μνλάδσλ θαη ηελ Τπνπξγηθή απφθαζε 857/93 πνπ πξνζδηφξηζε ηε δνκή ησλ 

Σνκέσλ. Νεφηεξα Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο απνθάζεηο ζπκπιήξσζαλ ηα αλσηέξσ θαη 

έδσζαλ ζην Σκήκα ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή (Π.Γ. 69/99, 328/05, Β1/612/2001, 7591,α/Β1/05).Άξρηζε 

λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 1990-91 κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ 32 θνηηεηψλ ηνπ ζηελ 

Λάξηζα. Σν Φεβξνπάξηε ηνπ 2008 ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο κεηαθέξζεθε ζηηο 

λεφδκεηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ηεο Βηφπνιεο. 

2.2.  Ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο. 

2.2.1. Σηειέρσζε ηνπ Τκήκαηνο ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ, θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία (πνζνηηθά ζηνηρεία).
1
 Σρνιηάζηε. 

ην Σκήκα Ηαηξηθήο ππεξεηνχλ ζήκεξα 113 κέιε ΓΔΠ (30 Καζεγεηέο, 31 Αλ. Καζεγεηέο, 38 Δπίθ. 

Καζεγεηέο θαη 14 Λέθηνξεο) 2 δηδάζθνληεο ζχκθσλα κε ην ΠΓ 407/80, 1 κέινο ΔΔΓΗΠ, 10 κέιε 

ΔΣΔΠ θαη 36 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη εθ ησλ νπνίσλ νη 3 είλαη απνζπαζκέλνη θαη 8 βξίζθνληαη ζε 

θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο γεγνλφο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. ην Σκήκα Ηαηξηθήο ππάξρνπλ 7 ελεξγνί ηνκείο. Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ζηνπο Σνκείο απηνχο είλαη ε αθφινπζε :  

 

 

 

                                                   
1 
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Καηαλνκή κειψλ ΓΔΠ αλά Σνκέα 

Σνκέαο Μνξθνινγίαο 10 κέιε ΓΔΠ 

Σνκέαο Βαζηθψ Δπηζηεκψλ 23 κέιε 

Κιηληθν-εξγαζηεξηαθφο Σνκέαο 13 κέιε ΓΔΠ 

Σνκέαο Παζνινγίαο 28 κέιε ΓΔΠ 

Σνκέαο Υεηξνπξγηθήο 19 κέιε ΓΔΠ 

Σνκέαο Μεηέξαο-Παηδηνχ 10 κέιε ΓΔΠ 

Σνκέαο Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

10 κέιε ΓΔΠ 

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ (δηνηθεηηθνχ-ΓΔΠ & θνηηεηψλ) θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, παξαζέηνληαη ζηνπο πίλαθεο. 

2.2.2. Αξηζκφο θαη θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, 

δηδαθηνξηθνί) θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.
2
 Σρνιηάζηε. 

O αξηζκφο θαη ε θαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαη εθηελέζηεξα ζην παξάξηεκα. 

 

Έηνο αλαθνξάο χλνιν 

εγγεγξακκέλσλ 

θνηηεηψλ φια ηα 

έηε 

χλνιν 

εγγεγξακκέλσλ 

κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ φια ηα 

έηε 

χλνιν εγγεγξακκέλσλ 

ππνςήθησλ 

δηδαθηφξσλ 

2009-2010 480 136 75 

2010-2011 494 129 72 

2011-2012 501 221 512 

2012-2013 534 230 493 
 

                                                   
2 
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2.3.  θνπφο θαη ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο. 

2.3.1. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηνπ Τκήκαηνο ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ίδξπζήο ηνπ; 

χκθσλα κε ην ΦΔΚ Ίδξπζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ είλαη :ηi) Να παξάγεη θαη λα 

κεηαδίδεη ηε γλψζε κε ηελ έξεπλα θαη ηε δηδαζθαιία θαη λα θαιιηεξγεί ηηο ηέρλεο. ii) Να ζπληείλεη 

ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή 

ζπλείδεζε θαη λα παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζε γηα 

επηζηεκνληθή θαη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. ηηηiii) Να ζπκβάιιεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ πνιηηηζηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ.  

2.3.2. Πψο αληηιακβάλεηαη ζήκεξα ε αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Τκήκαηνο ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Τκήκαηνο; 

 

Σν Σκήκα αληηιακβαλφκελν ηε ζέζε ηνπ πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ Σκήκαηνο 

 

2.3.3. Υπάξρεη απφθιηζε ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Τκήκαηνο απφ 

εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην Τκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; 

2.3.4. Δπηηπγράλνληαη νη ζηφρνη πνπ ζήκεξα ην Τκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη; Αλ φρη, πνηνη 

παξάγνληεο δξνπλ απνηξεπηηθά ή αλαζηαιηηθά ζηελ πξνζπάζεηα απηή 

Γελ ππάξρεη ηδηαίηεξε απφθιηζε. Παξά ηελ φζν ην δπλαηφλ πξνζεγκέλε θαη άξηηα εθπαίδεπζε πνπ 

πξνζθέξεηαη απφ ην Σκήκα Ηαηξηθήο ζην λέν θνηηεηή –ηαηξφ, επηδηψθεηαη ηαπηφρξνλα ε παξνρή 

κηαο πξνπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πςειήο πνηφηεηαο, πνπ απνζθνπεί ζηελ απνθνίηεζε ηαηξψλ κε 

άξηηα ζεσξεηηθή θαη θιηληθή θαηάξηηζε, επάξθεηα βαζηθψλ δεμηνηήησλ, δπλαηφηεηεο λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο, ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα ελψ ζπγρξφλσο δηέπνληαη 

απφ ηα ηδαληθά θαη ηηο αμίεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. 

Σν Σκήκα πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ. Χζηφζν ην Σκήκα 

αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βξαδεία ζηειέρσζε θαη ηε δεκηνπξγία 

ππνδνκψλ, ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αζθπθηηθή γξαθεηνθξαηία. 

2.3.5. Θεσξείηε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) 

ζηφρσλ ηνπ Τκήκαηνο; 

 

Ναη. 

2.4.  Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο. 

2.4.1. Πνηεο επηηξνπέο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ ζην Τκήκα; 

Ζ Γηνίθεζε αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ κε νξηζζέληεο 

αλά Σνκέα εθπξνζψπνπο. 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  10 

ην Σκήκα είλαη ζεζκνζεηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχλ επίζεο, νη παξαθάησ επηηξνπέο : 

1. Δπηηξνπή πνπδψλ 

2. Δπηηξνπή Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο  

3. Δπηηξνπή ΟΜΔΑ 

4. Δπηηξνπή γηα ΦκεΑ 

5. Δπηηξνπή γηα κειέηεο κε πεηξακαηφδσα 

6. Δπηηξνπή έγθξηζεο κειψλ ΓΔΠ γηα ΠΓΝΛ 

7. Δπηηξνπή Τπνηξνθηψλ 

8. Δπηηξνπή Δπαλαπξνγξακκαηηζκνχ Θέζεσλ κειψλ ΓΔΠ 

9. χκβνπινη πνπδψλ 

2.4.2. Πνηνη εζσηεξηθνί θαλνληζκνί (π.ρ. εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ) ππάξρνπλ ζην Τκήκα; 

ην Σκήκα ππάξρνπλ νη παξαθάησ εζσηεξηθνί θαλνληζκνί  

-Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο Σκήκαηνο  

-Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

-Δζσηεξηθφο θαλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

2.4.3. Δίλαη δηαξζξσκέλν ην Τκήκα ζε Τνκείο; Σε πνηνπο; Αληαπνθξίλεηαη ε δηάξζξσζε απηή ζηε 

ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ; 

ην Σκήκα Ηαηξηθήο ππάξρνπλ 7 ελεξγνί ηνκείο. Ζ θαηαλνκή ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηνπο Σνκείο απηνχο 

είλαη ε αθφινπζε :  

Σνκέαο Μνξθνινγίαο 10 κέιε ΓΔΠ, 

Σνκέαο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 23 κέιε ΓΔΠ,  

Κιηληθν-εξγαζηεξηαθφο Σνκέαο 13 κέιε ΓΔΠ,  

Σνκέαο Παζνινγίαο 28 κέιε ΓΔΠ,  

Σνκέαο Υεηξνπξγηθήο 19 κέιε ΓΔΠ,  

Σνκέαο Μεηέξαο-Παηδηνχ 10 κέιε ΓΔΠ, 

Σνκέαο Νεπξνινγίαο & Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 10 κέιε ΓΔΠ.  

 

Ζ δηάξζξσζε απηή ζεσξνχκε φηη αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ 

απνζηνιή ηνπ. 
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3. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηωλ 

πξνγξακκάηωλ ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαθηνξηθώλ), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά 

εξωηήζεωλ πνπ αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν 

«Αλάιπζε Κξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ». 

Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα ηνπιάρηζηνλ 

ζεκεία: 

(α) Πνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο ωο 

πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

(β) Πνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα αξλεηηθά 

ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

3.1. Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

3.1.1. Πψο θξίλεηε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο 

ηνπ Τκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο;  

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ επηηξνπή πνπδψλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπδψλ. Ζ επαθή ηνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ κε ηνπο θνηηεηέο κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε επαθή ηνπο 

κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη επαθψλ κε Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηάθνξνπο θνξείο, είλαη κηα 

δηαδηθαζία αλαηξνθνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. 

Ζ Δπηηξνπή πνπδψλ εγθξίλεη, επεμεξγάδεηαη, αλαζεσξεί θαη γεληθά έρεη ηελ επνπηεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ην νπνίν αλαζεσξείηαη θάζε Απξίιην θαη επηθπξψλεηαη απφ 

ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο.  

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, αλαξηάηαη δειαδή ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη έηζη είλαη πξνζβάζηκν απφ φια ηα κέιε ηεο παλεπηζηεκηαθήο 

θνηλφηεηαο. Δπηπιένλ, θάπνηεο ρξνληέο είλαη δηαζέζηκνο θαη ζε έληππε κνξθή, θαζψο εθδίδεηαη 

Οδεγφο πνπδψλ θαη δηαλέκεηαη ζηνπο θνηηεηέο.  
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-Υπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ; 

Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

Μέζσ ηεο Γνκήο Απαζρφιεζεο θαη ηαδηνδξνκίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηνπ 

Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο. 

3.1.2. Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;
3
 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;  

Γελ ππάξρεη απηφο ν δηαρσξηζκφο καζεκάησλ ζην Σκήκα καο. 

 

-Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ; 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο δελ πξνζθέξνληαη καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο. 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ/καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο/καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη 64 ζε ζχλνιν 120 θαη απηφ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 53%.Σα 

καζήκαηα ππνρξεσηηθά επηινγήο (48 καζήκαηα θαη 8 μέλσλ γισζζψλ) θαιχπηνπλ ην 47% ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

 

-Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

Γελ ππάξρεη απηφο ν δηαρσξηζκφο καζεκάησλ ζην Σκήκα καο. 

 

-Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ;  

Βάζεη ηνπ σξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ν ρξφλνο ηεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο είλαη ην 

65,4%, ηα εξγαζηήξηα ην 19,4% θαη νη αζθήζεηο ην 15,2% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ.  

Δπηπιένλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 6
νπ

 έηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη θιηληθέο αζθήζεηο, ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο 38 εβδνκάδσλ.  

 

-Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ 

ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη 

δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

                                                   
3 Σπκπιεξψζηε ηνπο πίλαθεο 12.1 θαη 12.2. 
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Ζ νξγάλσζε θαη ν ζπληνληζκφο ηεο χιεο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θάζε καζήκαηνο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δηδάζθνληεο. Ζ επαλεθηίκεζε,  ε αλαπξνζαξκνγή θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο 

χιεο ησλ καζεκάησλ είλαη επζχλε ηνπ δηδάζθνληα. 

 

-Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ 

ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;  

Τπάξρεη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, ην νπνίν εθαξκφδεηαη κελ, αιιά ιεηηνπξγεί 

πεξηνξηζηηθά θαη δπζρεξαίλεη ηνπο θνηηεηέο ζηελ πνξεία ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη δεηνχλ ηελ 

θαηάξγεζή ηνπο. ε ζχλνιν 64 καζεκάησλ, ηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα θαιχπηνπλ πνζνζηφ 

32,8%.  

 

-Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ; Πνηά είλαη απηά; 

Γελ ππάξρνπλ δηαηκεκαηηθέο πξνπηπρηαθέο ζπλεξγαζίεο. 

 

-Πνηέο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Τκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά καζήκαηα; 

Γηδάζθνληαη Αγγιηθά θαη Γαιιηθά. Δίλαη ππνρξεσηηθά 4 εμάκελα κίαο γιψζζαο.  

 

3.1.3 Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

-Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Πνηνί ζπγθεθξηκέλα; 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ εθαξκφδνληαη πνιιαπινί ηξφπνη αμηνιφγεζήο ηνπο, δειαδή 

πξφνδνη, εξγαζίεο, εμεηάζεηο (γξαπηέο ή/θαη πξνθνξηθέο) , εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνιιαπιήο 

επηινγήο (πεξηνξηζκέλα), εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ ζε πξαγκαηηθνχο ή/θαη θαληαζηηθνχο αζζελείο 

(θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ησλ αζζελψλ). 

Οη εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα είλαη γξαπηέο ε πξνθνξηθέο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο γξαπηέο 

θαη πξνθνξηθέο. ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ν θάζε θνηηεηήο εμεηάδεηαη ηειηθά ζε κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο χιεο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εξσηήζεσλ, πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη (δει. νη εξσηήζεηο, πνπ 

θαιείηαη λα απαληήζεη είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κηθξφ πνζνζηφ ηεο χιεο).  

Σν ζχζηεκα εμεηάζεσλ κε εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο εθαξκφδεηαη πεξηνξηζκέλα. Ζ δφκεζε 

ησλ εξσηήζεσλ ζην ζχζηεκα πνιιαπιήο επηινγήο ζε επίπεδα γλψζεσλ δελ πεξηγξάθεηαη θαη δελ 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα (απαληήζεηο ζε εξσηεκαηνιφγην πξνο δηδάζθνληεο). 

Γελ θαηαγξάθεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ν ηξφπνο ειέγρνπ δεμηνηήησλ.  

Ζ εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ ζε πξαγκαηηθνχο (θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο ησλ αζζελψλ) ή/θαη 

θαληαζηηθνχο αζζελείο ππάξρεη ζηα πιείζηα θιηληθά αληηθείκελα. Αζθήζεηο εηνηκφηεηαο δελ 

πεξηγξάθνληαη.  

χζηεκα εξσηήζεσλ αλάπηπμεο γηα έιεγρν δνκεκέλεο ζθέςεο πεξηγξάθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα 
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αληηθείκελα Γελ πεξηγξάθεηαη επίπεδν πξνθαζνξηζκέλσλ γλψζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα έρεη ν 

θνηηεηήο γηα λα ζεσξεζεί ηθαλφο λα πεξάζεη ην κάζεκα (γλψζεηο αζθαιείαο) θαη δελ εθαξκφδεηαη 

ζχζηεκα αξλεηηθήο βαζκνιφγεζεο ζε θαλέλα ζρεδφλ αληηθείκελν.  

ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ε εκπεηξία εμεηάδεηαη κε ρεηξηζκφ πξαγκαηηθψλ ε θαληαζηηθψλ 

αζζελψλ.  

Γελ πεξηγξάθεηαη ζχζηεκα αλαζεψξεζεο βαζκνινγίαο, βηληενζθφπεζε εμεηάζεσλ θαη παξνπζία 

αλεμάξηεηνπ εμεηαζηή ρσξίο δηθαίσκα βαζκνιφγεζεο πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιία γηα ηελ δηαθάλεηα ησλ εμεηάζεσλ. Γελ βηληενζθνπνχληαη νη εμεηάζεηο 

ησλ θνηηεηψλ.  

Ζ κέηξεζε επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ γίλεηαη κε ην βαζκφ επηηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ησλ 

θνηηεηψλ θαη κε ην βαζκφ επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζην ηέινο ησλ ζπνπδψλ.  

Οη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ ζπλήζσο 50% ζηα κε ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Δλίνηε ην 

πνζνζηφ θαηέξρεηαη θαη <10%.  

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ Αμηνιφγεζεο έρεη ζπληαρζεί εξσηεκαηνιφγην πξνο ηνπο θνηηεηέο. 

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, γίλεηαη 

έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο απφ ηνπο επηηεξεηέο, δηαζθάιηζε ζεκάησλ (παξάδνζε κεηά ηνλ έιεγρν 

ηαπηνπνίεζεο).  

Οη θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ γηα ηα θξηηήξηα Αμηνιφγεζεο πνπ αθνξνχλ ζην 

κάζεκα θαη νη ζχκβνπινη θνηηεηψλ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

Πξνο ην παξφλ δελ ππάξρεη ηέηνηα δηαδηθαζία, Χζηφζν, ε δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο βαιηψλεηαη κέζα 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ.  

Δίλαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Σκήκαηνο ε αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο λα γίλεηαη θάζε δπν ρξφληα 

δειαδή νη θνηηεηέο λα αμηνινγνχλ ηε δηαθάλεηα ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνλ ηξφπν πνπ ν 

δηδάζθσλ ρεηξίζηεθε ηε δηδαζθαιία ην ζέκα ηεο εξγαζίαο (πρ αλ ην ζέκα δφζεθε εγθαίξσο αλ 

ππήξρε ζαθήο θαηαιεθηηθή εκεξνκελίαο αλ ππήξρε θαζνδήγεζε απφ ην δηδάζθνληα, 

Μεξηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί κέζα απφ ηελ ππάξρνπζα δηαδηθαζία είλαη φηη: 1)ε 

δηδαθηέα θαη εμεηαζηέα χιε ησλ καζεκάησλ, πνπ ππάγνληαη ζε επξχηεξεο ελφηεηεο, δελ είλαη πάληα 

ζε αξκνλία 2) παξνπζηάδνληαη αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ. 3) 

ππάξρνπλ έθδειεο αληζφηεηεο αλάκεζα ζε «εχθνια» θαη «δχζθνια» καζήκαηα» φπσο επίζεο 

αλάκεζα ζε «εχθνινπο» θαη «δχζθνινπο» εμεηαζηέο,4)ππάξρνπλ ζεκαληηθέο θαη πνηθίιεο απνθιίζεηο 

σο πξνο ηα θξηηήξηα βαζκνιφγεζεο. Αληαπνθξηλφκελν ην Σκήκα ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο 

επηζηήκεο, θαη θπξίσο, ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ απνθνίησλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηνο ζε άιιεο 
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ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ ΖΠΑ, είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςηλ θαη απηή ε 

παξάκεηξνο.  

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή εξγαζία; Πνηεο; 

Οη θνηηεηέο δελ εθπνλνχλ πηπρηαθή/δηπισκαηηθή εξγαζία ζην πξνπηπρηαθφ επίπεδν πνπδψλ. 

 

3.1.4 Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνηφ πνζνζηφ; 

Γελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ ζε κφληκε θαη ηαθηηθή βάζε. Πξνζθεθιεκέλνη θαζεγεηέο 

δίλνπλ νκηιίεο-δηαιέμεηο ζε θνηηεηέο ζην πιαίζην καζήκαηνο.  

 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

2010-11: 3 αιινδαπνί - αιινγελείο θνηηεηέο, ζχλνιν 94. Πνζνζηφ 3,19% (Τπφινηπνη ζα εγγξαθνχλ 

ην 2013).  

2011-12: 3 αιινδαπνί - αιινγελείο θνηηεηέο, ζχλνιν 99. Πνζνζηφ 3,03% (Τπφινηπνη ζα γξαθηνχλ ην 

2014).  

2012-13: 9 αιινδαπνί - αιινγελείο θνηηεηέο, ζχλνιν 116. Πνζνζηφ 7,75% (Δγγεγξακκέλνη θαη 

εηζαθηένη ηνπ 2011).  

-Πφζα θαη πνηά καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Γε δηδάζθνληαη καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα.  

 

-Σε πφζα (θαη πνηά) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. ERASMUS, LEONARDO, 

TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζπκκεηέρεη ην Τκήκα; 

Σν Σκήκα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα ERASMUS κε ηα Παλ/κηα  

D KOLN 01/University of Cologne - www.uni-koeln.de - (T.I.) ΓΔΡΜΑΝΗΑ I GENOVA 

01/Universitàdeglistudi di Genova -www.unige.it- (.I.) ΗΣΑΛΗΑ 

I L-AQUIL01 / University of L' Aquila - www.univaq.it - (T.I. : 1 ΠΡΟΠΦ 6 ΜΖΝΔ, 1 ΚΑΘ) - 

ΔΝΒ1 Η\ΣΑΛΗΑ 

I MILANO 01/ Universitàdeglistudi di Milano - www.unimi.it - (Σ.Η.) ΗΣΑΛΗΑ, 

 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; Πνηέο; 

Σν Μάην ηνπ 2010 ππήξμε πξσηνβνπιία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Κέληξνπ “Beth 

Israel Deaconess” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, γηα ηελ ππνγξαθή Μλεκνλίνπ «Ακνηβαίαο 

Καηαλφεζεο θαη πλεξγαζίαο» ζην πεδίν ηεο «Βαζηθήο θαη Κιηληθήο Έξεπλαο» 

(«MemorandumofUnderstandingtoestablishacollaborativepartnershipfortraininginbasicandclinicalr
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esearch»).  

Σν κλεκφλην ζπλππνγξάθεθε θαη επηθπξψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο Καζ. Κ. 

Μαιίδν θαη ηνλ Vicas P. Sukhatme, M.D. Ph.D. , Professor of Medicine, Harvard Medical School, 

DeanforAcademicProgramsandChiefAcademicOfficerBethIsraelDeaconessMedicalCenter.  

 

-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηέο; 

Γελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

 

-Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);  

Δθαξκφδεηαη απφιπηα ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS). 

 

-Υπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ECTS;  

Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ECTS γίλεηαη κέζσ αλαθνηλψζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο.  

 

3.1.5. Πψο θξίλεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ; 

-Υπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε πξαθηηθή άζθεζε γηα 

φινπο ηνπο θνηηεηέο; 

Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

θνηηεηέο. 

 

-Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή άζθεζε είλαη 

ππνρξεσηηθή;  

Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαιιηεξγείηαη δηακέζνπ ηνπ πνιπεπίπεδεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο θπξίσο ζην 6ν , φπνπ νη θνηηεηέο αληηκεησπίδνληαη σο δφθηκνη ηαηξνί. 

Παξάιιεια κε ηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε κε ηνλ άξξσζην (ιήςε ηζηνξηθνχ, θιηληθή εμέηαζε, 

δηελέξγεηα παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ζεξαπεία θαη παξαθνινχζεζε), νη θνηηεηέο έρνπλ ππνρξέσζε 

λα δηελεξγνχλ εζσηεξηθέο θαη γεληθέο εθεκεξίεο πξνθεηκέλνπ λα έξρνληαη ζε επαθή κε έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο, ελψ παξαθνινπζνχλ ηηο δηαιέμεηο πνπ γίλνληαη εηδηθά γηα ηνπο θνηηεηέο, εβδνκαδηαίεο 

παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ησλ επηκέξνπο θιηληθψλ, εβδνκαδηαίεο βηβιηνγξαθηθέο ελεκεξψζεηο, 

δηαιέμεηο πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ, θαζψο θαη ηηο εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα πνπ νξγαλψλεη ε 

εθάζηνηε θιηληθή.  

 

- Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πνηά είλαη ε δηάξθεηά ηεο; 

Υπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο;  

Βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο, ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ 

αξρίδεη ην 5ν εμάκελν κε ην κάζεκα ηεο Πξνπαηδεπηηθήο Παζνινγίαο θαη ζην 6ν εμάκελν κε ην 
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κάζεκα Υεηξνπξγηθήο εκεηνινγίαο θαη Παζνινγίαο Η.  

ην 7ν εμάκελν πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ηεο Παζνινγίαο ΗΗ, Υεηξνπξγηθήο Η, 

Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Παζήζεσλ ηνπ Μπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζην 8ν εμάκελν Υεηξνπξγηθή 

ΗΗ, Δληαηηθή Θεξαπεία θαη ηξαχκα ηνπ Μπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

ην 9ν εμάκελν πξαγκαηνπνηνχληαη ηα καζήκαηα ηεο Γεξκαηνινγίαο, Καξδηνινγίαο, Μαηεπηηθήο-

Γπλαηθνινγίαο Η, Νεπξνινγίαο Η, Παηδηαηξηθήο Η, Φπρηαηξηθήο Η θαη Οπξνινγίαο θαη ζην 10ν 

εμάκελν ηεο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο ΗΗ, Νεπξνινγίαο ΗΗ, Παηδηαηξηθήο ΗΗ, Φπρηαηξηθήο ΗΗ, 

Οθζαικνινγίαο θαη Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο.  

ην 11ν θαη 12ν εμάκελν ε θιηληθή άζθεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε θπθιηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν 

εληάζζνληαη 14 εβδνκάδεο θιηληθήο άζθεζεο ζηελ Παζνινγία (εθ ησλ νπνίσλ 3 εβδνκάδεο θαη’ 

επηινγή ζηηο θιηληθέο ησλ ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ Παζνινγηθνχ Σνκέα ή ζηε Νεπξνινγηθή 

Κιηληθή. Μία εθ ησλ 3 εβδνκάδσλ επηινγήο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή), 

11 εβδνκάδεο ζηε Υεηξνπξγηθή (εθ ησλ νπνίσλ 3 εβδνκάδεο θαη’ επηινγή ζηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή, 

Οπξνινγηθή, Οξζνπεδηθή, Υεηξνπξγηθή θιηληθή Καξδηάο-Αγγείσλ-Θψξαθα θαη Αλαηζζεζηνινγηθή), 

8 εβδνκάδεο ζηελ Παηδηαηξηθή, 8 εβδνκάδεο ζηε Μαηεπηηθή-Γπλαηθνινγηθή θαη 3 εβδνκάδεο ζηε 

Φπρηαηξηθή θιηληθή.  

Όια ηα παξαπάλσ καζήκαηα ζπλδπάδνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία (δηαιέμεηο) θαη θιηληθή άζθεζε, ε 

νπνία είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη άζθεζε παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο 

θαη ζε θάπνηα καζήκαηα παξαθνινχζεζε ζην ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ, ηαθηηθψλ ηαηξείσλ 

θαη ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ.  

 

-Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Τκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

ησλ θνηηεηψλ;  

Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

θνηηεηψλ είλαη ν ζπλερφκελα απμαλφκελνο αξηζκφο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα κέιε ΓΔΠ κε απνηέιεζκα 

ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε κεγαιχηεξεο νκάδεο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο θιηληθήο άζθεζεο, γεγνλφο ην 

νπνίν θαζηζηά δπζρεξή ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

 

- Σε πνηέο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα 

απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε  εμνηθείσζε ησλ αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα 

εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Σα κάζεκα ηεο Πξνπαηδεπηηθήο Παζνινγίαο (5ν εμάκελν) θαη Υεηξνπξγηθήο εκεηνινγίαο (6ν 

εμάκελν) απνζθνπεί  ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, εκπεηξίαο θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ εθηέιεζε ζσζηήο θαη πιήξνπο θιηληθήο εμέηαζεο ηνπ αζζελνχο θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 

θιηληθψλ επξεκάησλ απηήο.  

ηα επφκελα εμάκελα ζθνπφο θιηληθήο άζθεζεο ζηα επηκέξνπο καζήκαηα είλαη ε απφθηεζε 

ζπζηεκαηηθήο γλψζεο ησλ θχξησλ λνζνινγηθψλ νληνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην θάζκα ησλ ελ ιφγσ 
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καζεκάησλ, απφθηεζε εκπεηξίαο παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο θαη θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ σο άλσ 

επξεκάησλ κε ηειηθή εθαξκνγή ηνπο ζηε δηάγλσζε.  

Με ηελ θιηληθή άζθεζε ησλ καζεκάησλ θαηά ην 11ν θαη 12ν εμάκελν, ζηφρνο είλαη νη θνηηεηέο λα 

βειηηψζνπλ ηηο ππάξρνπζεο θιηληθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ζηα παξαπάλσ καζήκαηα θαη λα 

απνθηήζνπλ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηε κειέηε θαη θξνληίδα ελήιηθσλ 

αζζελψλ κε ηελ πξνζεθηηθή επίβιεςε ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ θιηληθψλ ζηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε θιηληθή άζθεζε. 

 

- Σπλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο / 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Σν αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε δε ζπλδέεηαη κε ηελ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο/δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

- Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο; 

Οη θνηηεηέο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ καζήκαηνο, ην 

Γηεπζπληή ησλ επηκέξνπο θιηληθψλ θαη ηνπο Mentors.  
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3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Σην Τκήκα Ιαηξηθήο ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ: 

 

Α. Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα Υγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Υγηεηλή  

Β. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο 

Γ. Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ιαηξηθήο 

Γ.. Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

Α.3.2.1.Τίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

Δθαξκνζκέλε Γεκφζηα Υγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Υγηεηλή  

 

Α3.2.2.Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
4
 

Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο:  

Σκήκα Ηαηξηθήο  

Σκήκα Κηεληαηξηθήο  

Σκήκα Γεσπνλίαο, Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο  

Σκήκα Γεσπνλίαο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αγξνηηθνχ Πεξηβάιινληνο  

ΣΔΗ Θεζζαιίαο:  

Σκήκα Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ 

Α.3.2.3.Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη;  

Οη απφθνηηνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηειερψλνπλ ππεξεζίεο Γεκφζηαο Τγείαο, πρ ΔΤΔ, δ/λζεηο 

Τγείαο, θαη ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ Πεξηθέξεηά καο αιιά θαη ζηε 

ρψξα καο. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ζ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Λακβάλεη ππ φςηλ ηηο 

αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ θαη πξνρσξεί ζα 

αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ ηειεπηαία αλακφξθσζε έγηλε ην 2013. 
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-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

Σν πξφγξακκα πνπδψλ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ ηνπ ΠΜ, ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ηεο Δηαηξίαο Γεκφζηαο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Τγηεηλήο 

(ΔΓΣΠΣ) πνπ ηδξχζεθε απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ ΠΜ 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα; 

Γηαηεξείηαη επηθνηλσλία κε ηνπο απφθνηηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πξνζθαινχληαη ζε εθδειψζεηο ηνπ ΠΜ, θαη ηεο ΔΓΣΠΣ. 

Α.3.2.4.Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;
5
 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;  

Σν 40 %  ησλ καζεκάησλ είλαη καζήκαηα θνξκνχ, θαη ην 60 % καζήκαηα εηδίθεπζεο. 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / καζεκάησλ 

ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

-Πνηά είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, 

καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ; 

Σα καζήκαηα ππνβάζξνπ απνηεινχλ ην 40% θαη ηα καζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ην 60%.  

 

-Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

Ο ρξφλνο θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

Θεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο 45% Αζθήζεηο & εξγαζίεο: 35% 

Δξγαζηήξηα: 20% 

 

-Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη 
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δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο ησλ ζπληνληζηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ ησλ καζεκάησλ φπνπ 

ζπδεηείηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ γηα ηελ απνθπγή αιιεινεπηθαιχςεσλ θαη 

θελψλ ζηελ χιε.  

 

-Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Γελ εθαξκφδεηαη.  

Α.3.2.5.Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

-Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Οη θνηηεηέο εθπνλνχλ εξγαζίεο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εμεηάζεηο ηφζν κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ θάζε 

καζήκαηνο φζν θαη θαηά ηηο πξνβιεπφκελεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο.  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

πλήζσο ηα γξαπηά ειέγρνληαη απφ 2 δηδάζθνληεο ή θαη πεξηζζφηεξνπο. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία ζπδεηείηαη πάληα κε ηνπο θνηηεηέο (πρ εμέηαζε κε ηελ νινθιήξσζε ελφο 

καζήκαηνο.  

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

Τπάξρεη πιήξεο δηαθάλεηα ζηελ αλάζεζε θαη εμέηαζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ. Πξηλ ηελ 

αλάζεζε ησλ ζεκάησλ δεηνχληαη πξνηεηλφκελα ζέκαηα κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηφζν απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο. Γηα ηελ αλάζεζε ησλ ζεκάησλ 

ζπλεδξηάδεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο 

απνζηέιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο γηα έγθξηζε. Δπίζεο, νη απνθάζεηο ηεο 

επηηξνπήο θνηλνπνηνχληαη ζηνπο θνηηεηέο. Όηαλ νινθιεξσζνχλ νη εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ζε 

αθξναηήξην θαη πξνζθιήζεηο απνζηέιινληαη ζε φιν ην Παλεπηζηήκην. πλήζσο ζηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ζπκκεηέρεη θαη εμσηεξηθφο αμηνινγεηήο ν νπνίνο βαζκνινγεί μερσξηζηά. θαη ηνπ 

απνζηέιινληαη νη εξγαζίεο 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο παξνπζίαζεο.  

 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Τπάξρνπλ. Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ην πξφγξακκα πνπδψλ ζπλνιηθά ε  έγθξηζε 

ησλ ζεκάησλ ηεο Μεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε βαζκνιφγεζε ηεο 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απφ εμσηεξηθφ αμηνινγεηή είλαη πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. 

Α.3.2.6. Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 
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Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Σν πξφγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηεο θαηαβνιή δηδάθηξσλ απφ ηνπο θνηηεηέο. 

 

-Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Με ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ λέσλ ππνςεθίσλ. 

 

-Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ ΠΜ γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ 

Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο : 

 

ΔΛΚΔ 10% 

Λεηηνπξγηθά έμνα ΜΠ 65% 

Σν 65 % ησλ εζφδσλ πνπ είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ δαπαλάηαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (εθπαηδεπηηθφ πιηθφ - βηβιία , έμνδα 

κεηαθίλεζεο θαη θηινμελίαο δηδαζθφλησλ, εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο, 

εξγαζηεξηαθά αλαιψζηκα γηα ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ, 

εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο θνηηεηψλ θα), γηα ππνηξνθίεο, γηα ακνηβέο 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θα. 

Λεηηνπξγηθψλ έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο  25% 

-Πξνβνιή θαη Γηαθήκηζε 

-θάιπςε κέξνπο ησλ ηδξπκαηηθψλ ζπλδξνκψλ πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηνδηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ζε εηήζηα βάζε ε θεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο.  

-Λεηηνπξγηθέο θεληξηθέο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο 

 

Α.3.2.7. Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
6
 

-Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Ζ επηινγή ησλ Φνηηεηψλ γηα ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Δμεηδίθεπζεο γίλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

1. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ παξαιακβάλεη ηηο αηηήζεηο θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
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ηελ πξνθήξπμε. 

2. Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

3. πληάζζεη πίλαθα ππνςεθίσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζηελ Δπηηξνπή 

Αλαθήξπμεο Τπνςεθίσλ.  

4. Ζ Δπηηξνπή Αλαθήξπμεο Τπνςεθίσλ ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί θαη 

ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα ππνςεθίσλ. 

5. Οξίδεηαη ε εκεξνκελία ησλ πξνθνξηθψλ ζπλεληεχμεσλ.  

6. Οη αμηνινγηθέο κνλάδεο κε ηηο νπνίεο πηζηψζεθε ν ππνςήθηνο απφ ηα εηδηθά πξνζφληα ηνπ θαη 

απφ ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε, αζξνίδνληαη θαη απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ ηνπ ππνςεθίνπ. Σν ζχλνιν απηφ θαζνξίδεη ηε ζεηξά επηηπρίαο θάζε 

ππνςεθίνπ.  

7. Με βάζε ην ζχλνιν ησλ αμηνινγηθψλ κνλάδσλ πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη θάζε ππνςήθηνο, ε 

Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζπληάζζεη αμηνινγηθφ πίλαθα ησλ ππνςεθίσλ. 

8. Οη πίλαθεο απηνί δηαβηβάδνληαη ζηε ΓΔ πξνο έιεγρν θαη ππνβνιή ηνπο ζηε ΓΔ πξνο 

έγθξηζε.  

9. Οη πίλαθεο ησλ επηηπρφλησλ κεηά ηελ επηθχξσζή ηνπο απφ ηε ΓΔ αλαθνηλψλνληαη ζηνπο 

πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζνχλ νη επηηπρφληεο Μεηαπηπρηαθνί 

Φνηηεηέο θαη λα πξνζέιζνπλ γηα εγγξαθή ζην ΠΜ. 

10. Οη πίλαθεο επηηπρφλησλ επηθπξσκέλνη απφ ηε ΓΔ θαη αλαξηψληαη ζηνπο πίλαθεο 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.  

11. Έλζηαζε θαηά ησλ πηλάθσλ επηηπρίαο κπνξεί λα γίλεη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνίλσζεο ησλ πηλάθσλ. Ζ έλζηαζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, θξίλεηαη ηειεζίδηθα 

απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

-Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

Σα εηδηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, αμηνινγνχληαη θαη βαζκνινγνχληαη κε έλαλ αξηζκφ 

αμηνινγηθψλ κνλάδσλ (α.κ.) απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο πνπ έρεη νξηζηεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα: 

Βαζκφο πηπρίνπ 25 ακ 

Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ή απφ 

αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα) 

15 α.κ. 

Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (δχν) 10 α.κ. 

Ξέλε γιψζζα  10 ( θαιή)  20 

(άξηζηε) 

Πηζηνπνηεκέλε γλψζε Ζ/Y (ECDl 5 ακ 
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Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε Μέρξη 201 ακ 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Απφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη ην πςειφ πνζνζηφ απνδνρήο ησ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 2010-2011 2012-2013 

ΑΙΤΗΣΔΙΣ 52 45 

ΘΔΣΔΣ  40 40 

ΔΓΓΑΦΔΝΤΔΣ 11 3 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Γίλεηαη αλάξηεζε  ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ  ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη  ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ 

ΠΜ θαη ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. 

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Η ηξηκειήο επηηξνπή πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ ππνςήθηνπ νξίδεηαη απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (Δ) ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ 

Δ ειέγρεη ηηο αμηνινγήζεηο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θαη ιακβάλεη ηηο ηειηθέο απνθάζεηο. Σέινο, 

ηεξείηαη αξρείν κε ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Α.3.2.8.Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

Τπάξρεη κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο δηδαζθφλησλ απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ (πρHΠA- Health 

Protection Agency, Harvard S chool of Public Health, London School of Hygiene and Tropical 

Medicineθα). 

 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Όρη. 

 

-Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα ηα νπνία λα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα. Μφλν νη δηαιέμεηο ησλ 

πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ απφ θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ.. 

 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Όρη, δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 
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-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο 

Όρη, δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

 

Β.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο 

Β.3.2.1.Τίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα  Τγείαο 

Β.3.2.2.Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 

 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη ην Σκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ ΣΔΗ 

Λάξηζαο 

 

Β.3.2.3.Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαίλεηαη απφ ηελ πξνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ αιιά 

θαη απφ ηε  ζέζε, ηηο δξάζεηο, ηε ζχλδεζε θαη ηελ απήρεζε πνπ έρεη ζηελ θνηλσλία. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ ΜΠ κε ηελ θνηλσλία δηαθαίλεηαη απφ πνηθίιεο δξάζεηο φπσο: 

 Σν Μ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη δηαιέμεηο κε επξεία ζεκαηνινγία θαη αλνηθηέο 

ζην επξχ θνηλφ. 

 Γηνξγαλψλεη Ζκεξίδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη 

επαγγεικαηίεο απφ ην ρψξν ηεο Τγείαο. 

 Ζ «πηνζέηεζε» ηνπ Κέληξνπ Τγείαο θηάζνπ θαη ε ελεκέξσζε κέζσ εκεξίδαο θαη 

ζπλεδξίσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο θηάζνπ. 

 Γσξεέο:-(γεχκα ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο Φπιαθψλ Λάξηζαο) 

-εμνπιηζκνχ (θσηνηππηθφ κεράλεκα θαη projector) ζηελ Παλζεζζαιηθή Έλσζε 
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Αηφκσλ κε θιήξπλζε Καηά Πιάθαο (Π.Δ.Α.Μ..Κ.Π.).  

-ελφο γεχκαηνο ζην ζπζζίηην απφξσλ ηεο Ηεξάο Μεηξφπνιεο Λαξίζεο &Σχξλαβνπ.  

 Γεκηνπξγία πιιφγνπ Απνθνίησλ ηνπ ΠΜ. Κάπνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζπιιφγνπ 

είλαη ε πξνβνιή ησλ κειψλ ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα, ε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο επξχηεξεο 

θνηλφηεηαο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηε Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο.  

Δίλαη πξνθαλέο, φηη ηέηνηεο δξάζεηο βνεζνχλ ζηελ εμσζηξέθεηα, ελδπλακψλνπλ ηνπο δεζκνχο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη αλαδεηθλχνπλ κε ηνλ πην θπζηθφ ηξφπν ηε ζχλδεζε ηεο επηζηήκεο 

κε ηελ θνηλσλία. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Σν πξφγξακκα πνπδψλ αμηνινγείηαη απφ εμσηεξηθνχο Αμηνινγεηέο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

αμηνινγήζεσλ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαη έρνπλ γίλεη  δηνξζσηηθέο αιιαγέο, φπνπ απηφ είλαη 

εθηθηφ. 

Σν 2008, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, έγηλε ε αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απφ δπν επηηξνπέο, κηα εζσηεξηθή απνηεινχκελε απφ πέληε κέιε ΓΔΠ ησλ 

δπν Σκεκάησλ θαη κηα εμσηεξηθή απνηεινχκελε απφ πέληε κέιε, επηζηήκνλεο επξέσο 

αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ αθαδεκατθή, επηζηεκνληθή, εξεπλεηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη απφ 

ηελ παξαγσγή. Ζ εμσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜ νινθιεξψζεθε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2009.  

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

Σν ΠΜ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ε νπνία ελεκεξψλεηαη ζπλερψο, θαη απφ ην 

Γξαθείν Γηαζχλδεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο.  

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα; 

Με ηε δεκηνπξγία πιιφγνπ Απνθνίησλ ηνπ ΠΜ έγηλε θαηαγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνξείαο ησλ απνθνίησλ.  

 

Β.3.2.4.Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;
7
 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

-Πνηά είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 
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πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;   

Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

-Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο 

κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο 

ησλ καζεκάησλ; 

Οη αλάγθεο επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ 

γίλνληαη κεηά απφ πξνηάζεηο φισλ ησλ Τπεπζχλσλ Καζεγεηψλ ηνλ Ηνχλην θάζε αθαδ. έηνπο. 

ε γεληθά πιαίζηα, δελ ππάξρεη επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ.  

-Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Γελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ.  

 

Β.3.2.5.Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

-Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Τπάξρνπλ πνιιαπινί ηξφπνη αμηνιφγεζεο.  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο αμηνινγνχληαη ζε θάζε κάζεκα, κε:  

-Γξαπηή πξφνδν ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο  

-Δξγαζία θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζε θάζε κάζεκα  

-Σειηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο (ζπλδπαζκφο εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ θαη αλάπηπμεο).  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Οη δηδάζθνληεο θαζεγεηέο επηιέγνπλ ηα ζέκαηα ηεο πξνφδνπ θαη ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ. 

Όιεο νη εξσηήζεηο αμηνινγνχληαη απφ ην δηδάζθνληα ηνπ αληίζηνηρνπ θεθαιαίνπ. Έηζη 

εμαζθαιίδεηαη ε νκνηνγέλεηα ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηα θνηλά θξηηήξηα γηα φινπο ηνπο 

θνηηεηέο. Μεηά ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα γξαπηά είλαη δηαζέζηκα ζηνπο θνηηεηέο 

νη νπνίνη κπνξνχλ κε ηνλ Τπεχζπλν Καζεγεηή λα ζπδεηήζνπλε γηα ην πνηεο ήηαλ νη 

αδπλακίεο ησλ γξαπηψλ ηνπο.  

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

Οη θνηηεηέο, γηα θάζε κάζεκα ζπκπιεξψλνπλ αλψλπκα εξσηεκαηνιφγην, πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ θάζε καζήκαηνο, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηεο εμέηαζήο ηνπο, 

παξαηεξήζεηο γηα βειηίσζή ηνπ θαη αμηνιφγεζή ηνπ κε δεδνκέλε θιίκαθα. Ζ επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο δηελεξγεί ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ 
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θαη θαηφπηλ ηα απνηειέζκαηά ηεο παξαδίδνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο κε ζθνπφ ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιίαο γηα απηνβειηίσζε.  

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ Δθπφλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔ), ε ΓΔ είλαη πξσηφηππε 

εξεπλεηηθή εξγαζία. Ζ εθπφλεζε ηεο γίλεηαη κφλν ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη αλήθνπλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζε ν Μεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο (ΜΤ) θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  

Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή (ΔΚ) πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

θαζνξηζκέλε εκεξνκελία ηνπ εθάζηνηε αθαδεκατθνχ έηνπο. Σν αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο ηνπ 

ηξίηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ, νη ΜΦ πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηα γξαθεία ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

λα αληαιιάμνπλ απφςεηο ζρεηηθά κε εξεπλεηηθά πεδία ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

εθπνλήζνπλ ηηο ΓΔ ηνπο.  

Καιχηεξν ζέκα ζεσξείηαη απηφ πνπ ελδηαθέξεη πξνζσπηθά ην ΜΤ θαη ηνπ επηηξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπ. Γηα ηελ επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο ηεο ΓΔ, κπνξεί λα πάξεη ηδέεο απφ ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο ζπδεηήζεηο ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινχζεζε, απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

εκπεηξία, απφ άιια εμσαθαδεκατθά ελδηαθέξνληα, πξφζθαηα γεγνλφηα ή εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα θαζεγεηψλ πνπ βξίζθνληαη φκσο θαη ζε ζπλάθεηα κε ηελ ΠΦΤ. Ζ ηειηθή 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο γίλεηαη κεηά απφ ζπδήηεζε κε ηνλ ΔΚ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επνπηεία 

ηεο ΓΔ. ηε ζπδήηεζε εμεηάδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη νη πξνηάζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπ ΜΦ θαη ν ΔΚ πξνηείλεη θάπνην ζέκα κε βάζε ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, ηηο 

απαηηήζεηο κηαο ΓΔ θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ΜΦ.  

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο κπνξεί λα είλαη ππεχζπλνο καζήκαηνο ή δηδάζθσλ ηνπ ΠΜ-ΠΦΤ ή 

άιιν κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ή θαζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ ΣΔΗ Λάξηζαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επίβιεςε ΓΔ 

απνηειεί ε θαηνρή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απφ ηνλ ΔΚ. Ζ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο ΓΔ είλαη ηξηκειήο, ηεο νπνίαο ην έλα κέινο είλαη ν ΔΚ. Σα άιια δχν κέιε 

είλαη δηδάζθνληεο ή κέιε ΓΔΠ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ ΔΚ εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο 

εκεξνκελίαο. Ζ αλάζεζε ησλ εξγαζηψλ ζηνπο ΜΦ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί ην 

αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Ηαλνπαξίνπ ηνπ εθάζηνηε αθαδεκατθνχ έηνπο. Ζ αλεχξεζε 

επηβιέπνληα απνηειεί επζχλε ησλ ΜΦ. Δάλ νη ΜΦ, δελ θαηνξζψζνπλ λα εληνπίζνπλ 

δηδάζθνληα πνπ δέρεηαη λα επηβιέςεη ηε ΓΔ, πξέπεη λα απεπζπλζνχλ ζηνλ ππεχζπλν γηα ηηο 

ΓΔ θαζεγεηή.  

 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 
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Ζ εθπφλεζή ηεο αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

α. ηελ πξσηνηππία ηνπ ζέκαηνο  

β. ηελ θξηηηθή αληίιεςε γηα ηελ ππάξρνπζα ζρεηηθή βηβιηνγξαθία θαη ηελ ηθαλφηεηα 

έθζεζήο ηεο,  

γ. ηε ζεκειίσζε απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ,  

δ. ηελ αθαηξεηηθή θαη ζπλζεηηθή ηθαλφηεηα,  

ε. ηελ πιεξφηεηα βηβιηνγξαθίαο,  

ζη. ηελ νινθιεξσκέλε δνκή θαη ηε ζρνιαζηηθή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ θαη νδεγηψλ γηα ηε 

ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζή ηεο.  

Όηαλ ν ΔΚ θξίλεη φηη ε ΓΔ έρεη νινθιεξσζεί, δίλεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ψζηε ν ΜΦ λα ηελ 

ππνβάιεη πξνο θξίζε θαη αμηνιφγεζε. Ο ΜΦ επηθνηλσλεί κε ηα κέιε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο, ηα νπνία κπνξεί λα δεηήζνπλ ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο ή δηνξζψζεηο.  

Ζ ππνζηήξημε ηεο ΓΔ γίλεηαη δεκφζηα. Ζ ζπλεδξία ηεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλεη ηε 

ζχληνκε παξνπζίαζε δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ (10 ιεπηά παξνπζίαζε θαη 5 ιεπηά εξσηήζεηο) 

απφ ηνλ ΜΦ ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηεο εξγαζίαο θαη ησλ ζπκπεξαζκάησλ, ηα θξηηηθά ζρφιηα 

απφ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο θαη ηε ζπδήηεζε κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο. Καηά ηελ εμέηαζε ν 

ΜΦ ππνβάιιεηαη ζε εξσηήζεηο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απαληήζεη ηθαλνπνηεηηθά. 

Ζ πξνθνξηθή ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΠΜ-ΠΦΤ. 

Β.3.2.6.Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΜ απνηεινχλ ηα δίδαθηξα ησλ θνηηεηψλ. 

 

-Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Σν πξφγξακκα είλαη απηνρξεκαηνδνηνχκελν.  

 

-Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ ΜΠ γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΔΛΚΔ) θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο :  

ΔΛΚΔ 10% 

Λεηηνπξγηθά έμνδα ΜΠ 65 

κεηαθηλήζεηο θαη απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Σα Μέιε ΓΔΠ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ δελ ακείβνληαη), ακνηβέο απνδεκηψζεηο ηνπ ηερληθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη επίπισλ, έληππα θαη γξαθηθή χιε, 

πιηθά άκεζεο αλάισζεο, ηειεπηθνηλσλίεο θαη δηάθνξα έμνδα πνπ αθνξνχλ 

ζηε δηδαζθαιία, ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημεε ηνπ ΠΜ, ηελ πξνβνιή θαη 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  30 

δηαθήκηζε ηνπ ΠΜ, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ (βηβιία, ζεκεηψζεηο) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο, γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο, θαη γηα άιιεο αλάγθεο κεηά απφ πξφηαζε ηεο ΓΔ ή ηεο ΔΓΔ.  

Λεηηνπξγηθψλ έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο  25% 

-Πξνβνιή θαη Γηαθήκηζε 

-Κάιπςε κέξνπο ησλ ηδξπκαηηθψλ ζπλδξνκψλ πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηνδηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ζε εηήζηα βάζε ε θεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο.  

-Λεηηνπξγηθέο θεληξηθέο αλάγθεο ηνπ Ηδξχκαηνο 

 

Β.3.2.7. Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
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-Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

Με απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο (ΔΓΔ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνθαζίδεηαη ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο ζηνλ 

ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΜΠ (ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

καζεκάησλ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ κε ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, ν 

γεληθφο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ππνςεθίσλ θαη ε δηεχζπλζε ππνβνιήο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ γίλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο (Δ.Δ.) ζε ηξεηο θάζεηο:  

Α' Φάζε:  

Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ φισλ ησλ ππνςεθίσλ  

Β' Φάζε:  

Ζ ΔΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ. ησλ ππνςεθίσλ, αμηνινγεί θαη πξνθξίλεη ζε ζπλεδξίαζε 

ηνπο ππνςεθίνπο κε βάζε ηα θξηηήξηα:  

 

 

Γληθφο βαζκφο πηπρίνπ: 

20% 

Αλαγλσξηζκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηψζεηο 

(Γεκφζηνπ) Αζθαιηζηηθνχ Φνξέα 

20% 

εηδηθά ζεκηλάξηα, κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, 

δεκνζηεχζεηο εξγαζίεο πηπρία ζπκπιεξσκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζπζηαηηθέο επηζνιέο θιπ 

20% 

Βαζκνινγία ζε πξνπηπρηαθά ή ζηελ 20% 

                                                   
8 Σπκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα 4.  
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δηπισκαηηθή εξγαζία ζπλαθή κε ην αληηθείκελν 

ΜΠ 

Ξέλε Γιψζζα Με αληίζηνηρα 

δηθαηνινγεηηθά 

πλέληεπμε 20% 

Γ‟ Φάζε:  

πλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ 40 κφξηα. Καηάξηηζε θαηάινγνπ κε ηελ 

ηειηθή βαζκνινγία γηα ηελ επηινγή ησλ πξψησλ ζαξάληα (40).  

Οη επηηπρφληεο ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ γξαπηψο εληφο επηά (7) εκεξψλ εάλ 

απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμε ηνπο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, απνδερφκελνη 

ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ κε απάληεζε απφ επηιεγέληα ππνςήθην κέζα ζηελ παξαπάλσ 

πξνζεζκία ηζνδπλακεί κε άξλεζε απνδνρήο. Δθφζνλ ππάξμνπλ αξλήζεηο ε Γξακκαηεία 

ελεκεξψλεη ηνπο ακέζσο επφκελνπο ζηε ζεηξά αμηνιφγεζεο απφ ην ζρεηηθφ θαηάινγν 

επηηπρίαο. 

 

-Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Σα ζηνηρεία βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα 14.  

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ;  

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο θνηηεηψλ δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΠΜ. Οη επηηπρφληεο ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθψο θαη κε e-mail θαη θαινχληαη 

λα απαληήζνπλ γξαπηψο εληφο επηά (7) εκεξψλ εάλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμε ηνπο ζην 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 

ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο ησλ ππνςεθίσλ ζπκκεηέρνπλ δπν κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Ηαηξηθήο θαη έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ ΣΔΗ, ηα νπνία ειέγρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ 

θαη βάζε ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη θαινχλ ηνπο ππνςεθίνπο ζε ζπλέληεπμε. 

Καηαξηίδεηαη θαηάινγνο κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη ε Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηνπο 

επηηπρφληεο λα απαληήζνπλ εληφο 7 εκεξψλ αλ απνδέρνληαη ή φρη ηελ έληαμε ηνπο ζην ΠΜ. 

Οη απνηπρφληεο έρνπλε δηθαίσκα έλζηαζεο εληφο 5 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Β.3.2.8. Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

ην ΠΜ ζπκκεηέρνπλ 3 Τπεχζπλνη Καζεγεηέο απφ ηελ Κχπξν, ηέζζεξηο δηδάζθνληεο 

επίζεο απφ ηελ Κχπξν θαη κηα δηδάζθνπζα απφ ηελ Αγγιία . 
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-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Γελ ππάξρνπλ αιινδαπνί θνηηεηέο. 

 

-Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Σα καζήκαηα δηδάζθνληα ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο 

ν ΠΜ έρεη ζπκκεηνρή ζε δηεζλή θαη ειιεληθά ζπλέδξηα κε ηελ παξνπζίαζε κέξνπο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ  
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Γ.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 

 Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ηαηξηθήο 

Γ.3.2.1.Τίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ηαηξηθήο 

 

Γ.3.2.2.Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
9
 

Σκήκα Ηαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 

 

Γ.3.2.3.Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Αληηθείκελν ηνπ ΠΜ είλαη ε επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο εθαξκνγέο ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο ζηελ έξεπλα, ηε δηάγλσζε, ηελ 

πξφιεςε θαη ηε ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ ηνπ αλζξψπνπ. θνπφο ηνπ ΠΜ είλαη:  

α) Ζ πξνπαξαζθεπή ησλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ζπγθεθξηκέλσλ 

πεδίσλ ηεο κεηαθξαζηηθήο Βηνταηξηθήο έξεπλαο, ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα ζπλερίζνπλ 

ηελ επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε αλάινγα παλεπηζηεκηαθά εξγαζηήξηα θαη 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. ην πιαίζην απηφ, δίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία νκάδαο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ ηνπ ΗΠΘ.  

β) Ζ θαηάξηηζε ησλ επηζηεκφλσλ ζηηο θιηληθέο εθαξκνγέο ησλ ηερλνινγηψλ αηρκήο, ψζηε λα 

είλαη ηθαλνί λα ζηειερψζνπλ Μνλάδεο Τγείαο κε αλάινγεο απαηηήζεηο.  

Έλαο δείθηεο πνπ αληαλαθιά ηελ αληαπφθξηζή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο πέξα απφ 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν είλαη ε πξνηίκεζε απφ ηνπ ππνςήθηνο θνηηεηέο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη φηη θαηά ηα έηε 2008-2013, έγηλαλ 96 αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ, επειέγεζαλ 

θαη ελεγξάθεζαλ 55, θαη απνθνίηεζαλ 31 άηνκα. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εζσηεξηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ Dream, ην νπνίν έρεη κεηαθξαζηεί θαη επηθπξσζεί γηα ηηο Ηαηξηθέο ρνιέο 
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ηηο Διιάδαο. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, πνπ γίλεηαη θάζε 

ρξφλν, έρνπλ γίλεη δχν κείδνλεο αλαζεσξήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 

Δηδηθφηεξα, ην ΠΜ ηδξχζεθε κε ην ΦΔΚ 1209/6-8-2004 θαη ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΚΠΑΗΓΔΣΖ &ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΗΚΖ 

ΚΑΣΑΡΣΗΖ –ΔΠΔΑΔΚ II». ν 2008 πνπ ηειείσζε ε πεξίνδνο ρξεκαηνδφηεζεο, έγηλε ε 

πξψηε αλαζεψξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΦΔΚ2264/5-11-2008).  

Ζ ηειεπηαία αλαζεψξεζε έγηλε ην 2013 (ΦΔΚ2858/ 11-11-2013) θαη αθνξνχζε:  

 Δηζαγσγή ζεζκνχ ηνπ ζπκβνχινπ θαζεγεηή.  

 Τπνρξεσηηθή θαη ζπλερήο παξνπζία ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνπδψλ.  

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο (απφ 2 έηε ζε 1 έηνο). 

 Γηακφξθσζε ιεπηνκεξνχο Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο θνηηεηψλ, ζην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη επαθξηβψο ν ηξφπνο, ε δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο, ην πεξηερφκελν 

θαη νη επηκέξνπο εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζην Δξγαζηήξην. 

 Οξηζκφο κέινπο ΓΔΠ ζπγθεθξηκέλνπ Δξγαζηεξίνπ πνπ δηαηίζεληαη σο Δπηβιέπσλ ζε 

αληίζηνηρα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα, ζηα νπνία κπνξεί λα αζθεζεί θαη λα 

εθπνλήζεη ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ ν θάζε θνηηεηήο. 

 

Ζ αληαπφθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο απαηηήζεηο ηεο 

επηζηήκεο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηελ πνιχ θαιή επαγγεικαηηθή θαη αθαδεκατθή ζηαδηνδξνκία 

ησλ απφθνηησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην ΠΜ 31 θνηηεηέο.  

12 ζπλέρηζαλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο [5 ζηελ αιινδαπή 

(Αγγιία, Βέιγην, Γεξκαλία, Γαλία), θαη 7 ζηελ εκεδαπή(4 ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη 3 απφθνηηνη ζε άιιεο ρνιέο). 

7 απφ ηηο δηπισκαηηθέο εξγαζίεο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο.  

4 απφθνηηνη Ηαηξηθψλ Σκεκάησλ ζπλερίδνπλ ηελ άζθεζε γηα ηε ιήςε ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο.  

2 ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζε Ηαηξηθά Σκήκαηα θαηφπηλ θαηαηαθηήξησλ εμεηάζεσλ.  

5 εξγάδνληαη ζηνλ Ηδησηηθφ ή Γεκφζην Σνκέα . 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν.  

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα; 
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Με βάζε ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΠΜ, θάζε Ηνχλην ε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ 

επηθνηλσλεί κε ηνπο απνθνίηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ ηελ επηζηεκνληθή θαη εξγαζηαθή 

ηνπο θαηάζηαζε . 

 

Γ.3.2.4.Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;
10

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;  

Γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ ΜΓΔ απαηηείηαη ε ζπγθέληξσζε 60 ECTS σο αθνινχζσο:  

α. Παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε, θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ησλ ζπνπδψλ, 

ηνπ Μαζήκαηνο ηνπ Δξγαζηεξίνπ (8 ECTS), ζην νπνίν ν θνηηεηήο πξαγκαηνπνηεί ηελ 

πξαθηηθή ηνπ άζθεζε (14 ECTS) θαη εθπνλεί ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ (30 ECTS). Δπί 

απνηπρίαο ζηελ εμέηαζε θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ επηηξέπεηαη κηα κφλν 

επαλεμέηαζε ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. Ζ απνηπρία θαηά ηελ επαλεμέηαζε 

ζπλεπάγεηαη απηφκαηε δηαθνπή ηεο θνίηεζεο ζην ΠΜ.  

β. Παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε επίζεο θαηά ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμάκελνπ ησλ 

ζπνπδψλ, ελφο επηπιένλ Μαζήκαηνο (8 ECTS) άιινπ Δξγαζηεξίνπ πνπ έρεη ππνδεηρζεί ζην 

θνηηεηή απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηνπ. Δπί απνηπρίαο ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ.  

γ. πλεπήο παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζην 

νπνίν έρεη θαηαηαγεί (14 ECTS).  

δ. Δθπφλεζε θαη επηηπρήο παξνπζίαζε πεηξακαηηθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή (30 ECTS). Ζ αμηνιφγεζε ηεο Γηπισκαηηθήο 

Δξγαζίαο γίλεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, κεηά απφ ηελ παξνπζίαζή ηεο ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε 

ζην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ. Ζ ηξηκειήο επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ Γηπισκαηηθψλ 

Δξγαζηψλ απνηειείηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη άιια δχν κέιε ΓΔΠ ησλ 

Δξγαζηεξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΜ.  

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

Πξνζθέξνληαη κφλν καζήκαηα εηδίθεπζεο. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

δχν απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα:  

-Μνξηαθή Αλνζνινγία & Αλνζνγελεηηθή (Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο-Ηζηνζπκβαηφηεηαο)  

-Βηνθπζηθή Μεκβξαλψλ (Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο). 

-Κπηηαξηθή Οκνηνζηαζία & Γνληδηαθή Έθθξαζε (Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο). 

-Μνξηαθή Μηθξνβηνινγία (Δξγαζηήξην Μηθξνβηνινγίαο) . 
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-Δηδηθή Μνλάδα Νεπξνεπηζηεκψλ – (Νεπξνινγηθή Κιηληθή). 

- Μνξηαθή Φαξκαθνινγία & Φαξκαθνγελσκηθή (Δξγαζηήξην Φαξκαθνινγίαο). 

-Μνξηαθή Ηζηνπαζνινγία (Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο). 

-Ζπαηνινγία – Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Βηνινγίαο (Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην Παζνινγίαο). 

Σν πξψην απφ ηα δχν καζήκαηα είλαη ην κάζεκα ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ζην νπνίν θαηαηάζζνληαη 

θαη ην δεχηεξν ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή βάζεη ηεο ζπλάθεηάο ηνπ κε ην 

ζέκα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

 

-Πνηά είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;  

Ζ παξαθνινχζεζε θαη ησλ δχν παξαπάλσ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή.  

 

-Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ ΠΜ, νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα εξγάδνληαη 30 

ψξεο ηελ εβδνκάδα θαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ πνπδψλ ηνπο (έλα αθαδεκατθφ έηνο) ζην 

Δξγαζηήξην πνπ θαηαηάζζνληαη θαη ζην νπνίν εθπνλνχλ ηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπο.  

Απφ ηηο ψξεο απηέο, νη 2 ψξεο ηελ εβδνκάδα αληηζηνηρνχλ ζε ζεσξεηηθή δηδαζθαιία. Άιιεο 2 

ψξεο αληηζηνηρνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο (ζεσξεηηθήο) εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαιέμεηο, ζπλαληήζεηο βηβιηνγξαθηθήο ελεκέξσζεο, 

παξαθνινχζεζε πξνφδσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, δηαιέμεηο θ.ά. ζην επξχηεξν γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ αληίζηνηρνπ Δξγαζηεξίνπ. 

Βαζηθφο ζηφρνο απηήο ηεο παξαθνινχζεζεο είλαη λα θαηαζηνχλ ηθαλνί λα κειεηήζνπλ ην 

εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπο θαη λα ζπληάμνπλ, εληφο ηνπ 

πξψηνπ εμακήλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ην αληίζηνηρν ερευνητικό πρωτόκολλο.  

Οη ππφινηπεο 26 ψξεο αλαιίζθνληαη ζε απζηεξά πξαθηηθή άζθεζε ζηηο κεζνδνινγίεο ηνπ 

Δξγαζηεξίνπ, κε επηθέληξσζε ζε εθείλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπο.  

 

-Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο 

κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο 

ησλ καζεκάησλ; 

Λφγσ ησλ ξαγδαίσλ εμειίμεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ηνκέα ησλ Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ 

θαη ζην βαζκφ πνπ ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία είλαη εκπεηξηθή εξεπλεηηθή κειέηε, ηα 

ζεσξεηηθά καζήκαηα ηνπ ΠΜ νξγαλψλνληαη ρσξίο επηθαιχςεηο θαη επηθαηξνπνηνχληαη 
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θάζε ρξφλν. Ζ θάιπςε ηπρφλ θελψλ πνπ αλαδεηθλχνληαη, αλαθνξηθά κε ηα επηκέξνπο 

αληηθείκελα ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ, θαιχπηνληαη ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ αληίζηνηρνπ Δξγαζηεξίνπ.  

 

-Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Γελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. 

 

Γ.3.2.5.Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Οη ηξφπνη Αμηνιφγεζεο είλαη πνιιαπινί ζε είδνο θαη ζε ρξφλν. 

-πλερήο αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο ζην 

Δξγαζηήξην πνπ θαηαηάζζνληαη, ε νπνία ζπλνςίδεηαη ζε 2 Δθζέζεηο Πξνφδνπ πνπ 

θαηαζέηνπλ γηα θάζε θνηηεηή νη αληίζηνηρνη επηβιέπνληεο. 

-Παξνπζηάζεηο ησλ πξσηνθφιισλ ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

ζπλαληήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ. 

-Γξαπηέο Δμεηάζεηο ζηα δχν ππνρξεσηηθά ζεσξεηηθά καζήκαηα. 

-Γεκφζηα παξνπζίαζε ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη αμηνιφγεζε απφ Σξηκειή Δπηηξνπή.  

 

Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαιχπηεηαη απφ ην δηθαίσκα ησλ θνηηεηψλ λα 

πξνβάιινπλ έλζηαζε επί ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ΠΜ. Δπίζεο, ε παξνπζίαζε ησλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ είλαη δεκφζηα θαη αλνηθηή ζε 

φια ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη ην επξχηεξν θνηλφ.  

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

ην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο πεξηφδνπ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο αμηνινγεί ηελ 

εμεηαζηηθή δηαδηθαζία. 

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ, ηνπο παξαδίλεηαη «θαηάινγνο Δπηβιεπφλησλ» κε 

ηηο αληίζηνηρεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ Δξγαζηεξίσλ θαη εηδηθφηεξα 

εθείλσλ, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθπνλήζνπλ ηε Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία ηνπο. Πξηλ απφ ηελ θαηάηαμή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν Δξγαζηήξην έρνπλ 

ππνρξεσηηθέο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ θαη κε ηνπο ελ δπλάκεη 

Δπηβιέπνληεο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Δξγαζηεξίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ΠΜ, θάλνπλ 
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ζπλεληεχμεηο κε φινπο ηνπο θνηηεηέο πνπ επηιέγνληαη θάζε αθαδεκατθφ έηνο, κε ζηφρν ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Δξγαζηεξίνπ 

θαη εηδηθφηεξα γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ηνπο. Καηφπηλ 

απηνχ, νη θνηηεηέο δειψλνπλ ηεξαξρηθά ηα Δξγαζηήξηα, ζηα νπνία ζα ήζειαλ λα θαηαηαγνχλ  

θαη ηνπο Δπηβιέπνληεο πνπ ζα πξνηηκνχζαλ. Καζέλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα Δξγαζηήξηα δελ 

κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξνπο απφ 2 θνηηεηέο θαη θάζε Δπηβιέπσλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ 

αλά αθαδεκατθφ έηνο. Έηζη, ζε πεξίπησζε πεξηζζνηέξσλ πξνηηκήζεσλ γηα θάζε Δξγαζηήξην 

θαη γηα θάζε Δπηβιέπνληα, ε θαηάηαμε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεισκέλε ηεξάξρεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θνηηεηψλ.  

 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Ο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο,-σο πξνδηαγξαθή πνηφηεηαο,- είλαη νη Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο 

λα δχλαληαη λα δεκνζηεπζνχλ ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο ή λα απνηεινχλ κέξνο κεγαιχηεξεο 

δεκνζίεπζεο ηνπ Δπηβιέπνληα (λα δηθαηνινγείηαη, δειαδή, ε ζπγγξαθηθή ηδηφηεηα γηα ην 

θνηηεηή).  

 

Γ.3.2.6.Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Σν Πξφγξακκα κέρξη ην 2008 ρξεκαηνδνηείην απφ ην ΤΠΔΠΘ (ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ). Απφ ην 2009 

θαη κεηά ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο (ΦΔΚ 2264/5-11-

2008, ΤΔΚ2858/ 11-11-2013) θαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηεο 

Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. 

 

-Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Σν ΠΜ δελ έρεη πξφβιεκα εθπαηδεπηηθήο βησζηκφηεηαο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

πξνζέιθπζε ππνςεθίσλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ (βι. παξαπάλσ). Ζ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ΠΜ 

εμαξηάηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο.  

 

-Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Σν κέγηζην κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εξγαζηεξηαθή 

άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπο, πνπ 

απνηεινχλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. εκεηψλεηαη 

φηη θαλέλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε ΓΔΠ δελ ακείβεηαη (θαηαζηαηηθή πξφβιεςε) γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην ΠΜ. Μηθξφ κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 

δεδνκέλνπ κάιηζηα απηή ππνζηεξίδεηαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ ηνπ Ηδξχκαηνο.  
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Γ.3.2.7.Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
11

 

-Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ησλ ρνιψλ Τγείαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ 

Σκεκάησλ Βηνινγίαο ή ζπλαθψλ Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ θαη Σκεκάησλ Θεηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο. 

Γεθηνί γίλνληαη, επίζεο, απφθνηηνη ζπλαθψλ ζρνιψλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), θαζψο θαη άιισλ Παλεπηζηεκηαθψλ ρνιψλ, κεηά απφ επηηπρή δνθηκαζία 

ζηελ χιε ζπλαθψλ πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ. Ζ ηειηθή επηινγή κεηαμχ εθείλσλ πνπ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηεο ππνςεθηφηεηαο (βι. επφκελε παξάγξαθν), γίλεηαη κεηά απφ 

ζπλέληεπμε απφ Σξηκειή Δπηηξνπή Δπηινγήο Τπνςεθίσλ, ηα κέιε ηεο νπνίαο επηιέγνληαη 

απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ ΠΜ κεηαμχ ησλ Δπηβιεπφλησλ Καζεγεηψλ ηνπ 

ΠΜ.  

 

-Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

Κξηηήξηα επηινγήο είλαη:  

-ν βαζκφο πηπρίνπ 

-ε βαζκνινγία ζε ζπλαθή καζήκαηα κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ 

-ε απνδεδεηγκέλε γλψζε Αγγιηθήο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ 

-ε πηπρηαθή εξγαζία, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ηνπ ππνςεθίνπ -θαη νη ηπρφλ ζπλαθείο δεκνζηεχζεηο. 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Σν πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαηά ηα έηε 2008- 2013 είλαη 

52,8%. 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Σα απνηειέζκαηα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα χζηεξα απφ επηθχξσζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο.  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 

πγθξνηείηαη Δπηηξνπή απφ ηα ζπκκεηέρνληα εξγαζηήξηα ε νπνία επηθπξψλεηαη απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο. 

                                                   
 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  40 

 

Γ.3.8.Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππήξμαλ 7 δεκνζηεπκέλεο εξγαζίεο απφ δηπισκαηηθέο 

εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ ζε μέλα έγθξηηα πεξηνδηθά. Δπίζεο, 5 απφθνηηνη ηνπ ΠΜ (16%) 

ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε Παλεπηζηήκηα ηνπ 

Δμσηεξηθνχ.  

 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

ΟΥΗ  

 

-Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Ζ Γιψζζα ησλ καζεκάησλ είλαη ε Διιεληθή. 

 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

ΟΥΗ 

 

-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηεο; 

ΟΥΗ 
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Γ.3.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
12

 

Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

Γ.3.2.1.Τίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

Βηνινγία ηεο Αλαπαξαγσγήο 

Γ.3.2.2.Τκήκαηα θαη Ιδξχκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ.
13

 

 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Σκήκα Ηαηξηθήο 

 

Γ.3.2.3.Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ο βαζκφο αληαπφθξηζεο θξίλεηαη πνιχ θαιφο ηφζν ζηηο απαηήζεηο ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη 

ζηηα απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο. Σν ΜΠ έρεη πινχζηα εξεπλεηηθή δξάζε κε πιεζψξα 

Γεκνζηεχζεσλ, επηζηεκνληθψλ αλαθνηλψζεσλ θαη πνιιέο ζπκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα. Δπίζεο, 

είλαη ζηελ πξνηίκεζε πνιιψλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ναη, εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δίδεηαη ζηνπο θνηηεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

θχθινπ ζπνπδψλ. 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ; 

-Αθίζεο θαη ελεκεξσηηθφ δίθπιιν ηα νπνία ζηέιλνληαη ζε φια ηα Παλεπηζηήκηα θαη 

Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο ηαρπδξνκηθά θαη ειεθηξνληθά.  

-Έληππν κε γεληθέο πιεξνθνξίεο ην νπνίν αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο  

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο  

-Αλαθνίλσζε – Πξφζθιεζε ε νπνία δεκνζηεχεηαη δχν θνξέο (ζε αζελατθή θαη ηνπηθή 

εθεκεξίδα)  
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-Αλαθνίλσζε – Πξφζθιεζε ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ θαη ηνπ  

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ ηίηιν 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ απφ ην Τκήκα; 

Σειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή επηθνηλσλία  

 

Γ.3.2.4.Πψο θξίλεηε ηε δνκή, ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ;
14

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;  

Όια ηα καζήκαηα είλαη θνξκνχ. 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο / 

καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

Όια ηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθά. 

 

-Πνηά είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ επηζηεκνληθήο 

πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ 

καζεκάησλ;   

-Τπφβαζξνπ 10%  

-Δπηζηεκνληθήο πεξηνρήο 50%  

-Γεληθψλ γλψζεσλ 10%  

-Αλάπηπμεο δεμηνηήησλ 30%  

 

-Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ; 

Σν ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθεηαη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαιχπηεηαη απφ 311 

ψξεο δηδαζθαιίαο. ην α΄ εμάκελν (ρεηκεξηλφ), πξαγκαηνπνηνχληαη 153ψξεο δηδαζθαιίαο απφ 

ηηο νπνίεο 84 είλαη δηαιέμεηο θαη 69 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. ην β΄ εμάκελν (εαξηλφ) 

πξαγκαηνπνηνχληαη 158 ψξεο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε 110 ψξεο δηδαζθαιίαο 

θαη 48 ψξεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ. Δπηπξφζζεηα ζε θάζε εμάκελν πξαγκαηνπνηνχληαη 

800 ψξεο πξαθηηθήο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηελ Μνλάδα Τπνβνεζνχκελεο 

Αλαπαξαγσγήο θαη πξνεηνηκαζία ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο. 
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-Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρεη επηθάιπςε χιεο 

κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Υπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε ηεο χιεο ησλ 

καζεκάησλ; Υπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο 

ησλ καζεκάησλ; 

Ζ χιε νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

δηδάζθνληεο Καζεγεηέο ΠΜ. Κξίλεηαη φηη ππάξρεη έλα πνζνζηφ επηθάιπςεο ηεο χιεο 5 θαη 

δελ ππάξρνπλ θελά χιεο. 

Δπηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο γίλεηαη απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ΠΜ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο 

δηδάζθνληεο Καζεγεηέο ΠΜ. 

 

Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Όρη δελ εθαξκφδεηαη. 

 

Γ.3.2.5.Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

-Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηά έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 

θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

-Δμεηάζεηο γξαπηέο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

-Δμεηάζεηο πξνθνξηθέο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ  

-Αλαθνξά-Πξφνδνο αλά 15 εκέξεο ζηελ πξαθηηθή άζθεζε  

-Καη’ νίθνλ εξγαζία  

-Πξνθνξηθή παξνπζίαζε πεξηπηψζεσλ εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο  

-Πξνθνξηθή παξνπζίαζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Γξαπηέο εμεηάζεηο πνπ βαζκνινγνχληαη απφ δχν αλεμάξηεηνπο εμεηαζηέο θαη κε απφθξπςε 

ηνπ νλφκαηνο. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηά είλαη απηή; 

πδήηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ εάλ 

απαηηείηαη.  

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο; 

Πιήξσο δηαθαλήο. 

 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

Υξεζηκνπνηνχληαη θξηηήξηα επηζηεκνληθψλ πξσηνθφιισλ έξεπλαο, ψζηε ηειηθά λα 
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ππνβάιιεηαη άξζξν πξνο δεκνζίεπζε ζε πεξηνδηθφ πςεινχ θχξνπο. 

 

Γ/3.2.6.Πψο θξίλεηε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Πνηέο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΠΜ πξνέξρεηαη απφ ηα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

-Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

Τπάξρεη αξθεηή δήηεζε θάζε έηνο (έλαξμε αθαδ. Έηνο 2006-2007) . 

Πξνζθάησο επεθηάζεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

-Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ 

ΔΛΚΔ 0 

Λεηηνπξγηθά έμνδα ΜΠ 65% 

Ακνηβέο-Απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

Μεηαθηλήζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

Αλαιψζηκα απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ησλ 

θνηηεηψλ  

Πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

Δνπιηζκφο – Όξγαλα – Τιηθά 

Λεηηνπξγηθψλ έμνδα ηνπ Ηδξχκαηνο  25% 

-Πξνβνιή θαη Γηαθήκηζε 

-θάιπςε κέξνπο ησλ ηδξπκαηηθψλ ζπλδξνκψλ πξφζβαζεο ζηηο ειεθηξνληθέο 

βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηνδηθψλ πνπ πξνκεζεχεηαη ζε εηήζηα βάζε ε θεληξηθή 

Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο.  

-Λεηηνπξγηθέο θεληξηθέο αλάγθεο ηπ Ηδξχκαηνο 

 

Γ.3.2.7.Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;
15

 

-Πνηά είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνβάιινπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 

ΠΜ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ε Δπηηξνπή Δπηινγήο θαιεί ζε ζπλέληεπμε φζνπο 

απφ ηνπο ππνςεθίνπο πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Οη ζπλεληεχμεηο δηεμάγνληαη ζηελ 

έδξα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο. 

 

-Με πνηά ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

                                                   
 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  45 

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο ζπλεθηηκά ην γεληθφ βαζκφ πηπρίνπ, ηε βαζκνινγία ζηα ζρεηηθά κε ην 

Π.Μ.. πξνπηπρηαθά καζήκαηα, ηα πηζηνπνηεηηθά ή δηπιψκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 

ηελ ηπρφλ εξεπλεηηθή ή επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπλάθεηα κε ην ΠΜ, ηηο 

ζπζηαηηθέο επηζηνιέο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο μέλσλ γισζζψλ. 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Βιέπε Πίλαθα 14  

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο επηινγήο θνηηεηψλ;\ 

Με Αλαθνίλσζε – Πξφζθιεζε ε νπνία αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ θαη ηνπ 

Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θνηηεηψλ; 

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Φνηηεηψλ απνθαζίδεη ζχκθσλα κε ηα πξνζφληα θαη ηε ζπλέληεπμε  

Γ.3.2.8.Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; Σε πνην πνζνζηφ ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; Πνηέο; 

Όρη, δελ ππάξρνπλ. 
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3.3. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

3.3.1. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Τκήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο; 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Γελ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπφλεζεο Γηδαθηνξηθψλ 

Γηαηξηβψλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη σο πξνο ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ 

ζεζκνζέηεζε δηαδηθαζηψλ δελ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο δελ πξνβιέπεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΠΘ. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Όρη, δελ έρνπλ ππάξμεη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Ζ Γ// ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο. Ζ δηαδηθαζία αλαζεψξεζεο πξνθχπηεη απφ ηηο αλάγθεο ηεο επηζηήκεο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πρ πηνζέηεζε απζηεξφηεξσλ θαη πνηνηηθφηεξσλ θξηηεξίσλ ζε 

δεκνζηεχζεηο θιπ. 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; 

Μέζα απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ 

δίπισκα απφ ην Τκήκα; 

Όρη, εμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο εμέιημεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο (εηδηθφηεηα θ.α.). 

 

3.3.2. Πψο θξίλεηε ηε δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; 

-Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

Σην πιαίζην ηνπ πξν δηδαθηνξηθνύ θύθινπ καζεκάησλ πξνζθέξνληαη καζήκαηα από ηα 

αθόινπζα κεηαπηπρηαθά:  

Μεζνδνινγία Βηνταηξηθήο Έξεπλαο, Βηνζηαηηζηηθή θαη  

Κιηληθή Βηνπιεξνθνξηθή (λέν ΠΜΣ)  

Γελεηηθή ηνπ Αλζξώπνπ (λέν ΠΜΣ)  

Κιηληθέο Δθαξκνγέο Μνξηαθήο Ιαηξηθήο  

Δθαξκνζκέλε Γεκόζηα Υγεία θαη Πεξηβαιινληηθή Υγηεηλή  
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-Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

Ζ θάζε θιηληθή εξγαζηήξην πνπ θηινμελεί ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ νξίδεη ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο νξζήο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο.  

 

3.3.3.Πσο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ; 

 

Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 θαη άξζξν 4 

ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ εθπφλεζεο ΓΓ ηνπ Σκήκαηνο.  

 

Με πνηα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

Γηθαίσκα ππνβνιή αίηεζεο γηα ηελ εθπφλεζε ΓΓ έρνπλ:  

-Οη θάηνηθνη πηπρίνπ Σκεκάησλ / ρνιψλ ησλ Βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ  

-Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ 

εκπίπηεη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ Βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ.  

Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο είλαη λα πξνάγεη ηε δηεπηζηεκνληθή έξεπλα, 

ζην κέηξν πνπ απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε πξφνδν ησλ Βηνταηξηθψλ 

επηζηεκψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγηψλ κε Σκήκαηα άιισλ ζεηηθψλ ή θαη 

ζεσξεηηθψλ επηζηεκψλ. 

Καηφπηλ απηνχ, δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ: 

-Με θάηνρνη πηπρίνπ Σκεκάησλ / ρνιψλ ησλ Βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ αίηεζε εθπφλεζεο ΓΓ, κε ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

Σν αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο λα είλαη δηεπηζηεκνληθφ  

εκαληηθφ κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ΓΓ λα εκπίπηεη αβίαζηα ζην πιαίζην ησλ Βηνταηξηθψλ 

επηζηεκψλ  

Σν πηπρίν θαη ην ΜΓΔ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ λα παξνπζηάδνπλ γλσζηηθή ζπλάθεηα κε ην άιιν 

κέξνο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.  

Να ππάξρεη ζην Σκήκα κέινο ΓΔΠ κε αλάινγν γλσζηηθφ αληηθείκελν, ψζηε λα κπνξεί λα 

αλαιάβεη ηελ επίβιεςε κίαο αλάινγεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

 

Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;
16

 

Σν πνζνζηφ απνδνρήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απφ ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο είλαη πςειφ 

θαζψο ήδε νη αξκφδηνη Σνκείο έρνπλ ειέγμεη ηελ επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηεο εθάζηνηε 

αίηεζεο,  
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Πσο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Δθπφλεζεο ΓΓ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ  

Σκήκαηνο.  

 

Πσο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίεο επηινγήο ππνςήθησλ 

δηδαθηφξσλ; 

Οη Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδνπλ, κεηά απφ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κέινπο ΓΔΠ, ζε ζπλεδξίαζε ηεο  πλέιεπζήο ηνπ, ηελ επηζηεκνληθή 

πιεξφηεηα ηεο αίηεζεο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη εηζεγείηαη 

αλαιφγσο ζηε Γ ηνπ Σκήκαηνο. 
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3.3.4.Πψο θξίλεηε ην εμεηαζηηθφ ζχζηεκα; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΙ ή εξεπλεηηθά 

Ιδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

ηα πεξηζζφηεξα δηδαθηνξηθά ζπκκεηέρνπλ θαη κέιε ΓΔΠ άιισλ ΑΔΗ. 

 

-Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα απφ ηελ θαηάζεζε 

ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ παξφιν πνπ ε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζηηο 

Βηνηαηξηθέο επηζηήκεο είλαη κία πην ζχλζεηε δηαδηθαζία θαη ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ή 

επίδνζεο δελ κπνξεί λα κεηξεζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε πνζνηηθνχο δείθηεο (π.ρ. 

θαηάζεζε έθζεζεο πξνφδνπ). Σελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηεο ΓΓ θαη 

ηελ επίδνζε ηνπ ΣΓ ηελ έρεη ε Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη θπξίσο ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο/ηξηα.  

 

-Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Οη Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδνπλ ηελ επηζηεκνληθή επάξθεηα ησλ αηηήζεσλ εθπφλεζεο ΓΓ.  

 

-Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Όρη, θαζψο ε δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ εθπφλεζεο ΓΓ.  

 

-Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Με έληππε θαηάζεζε ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ. 

 

-Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο; 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο κίαο ΓΓ είλαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ εθπφλεζεο ΓΓ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

-Υπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; Πνηέο; 

Γελ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ εθπφλεζεο ΓΓ., σζηφζν νξίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα δηδάζθνληα  έλα πιαίζην  

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο πρ. αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 

Δπίζεο ν θψδηθαο Γενληνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη κε ζαθήλεηα απνηππψζεη άξζξα πνπ 

εκπίπηνπλ ζε ζέκαηα Γενληνινγίαο ηεο Έξεπλαο. 
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3.3.5.Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ; 

Ζ νξγάλσζε νκηιηψλ θαη ζεκηλαξίσλ ζην Σκήκα ζεσξείηαη πνιχ θαιή. 

Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ θαζεγεηέο 

θαη εξεπλεηέο  παξνπζηάδνπλ θαη ελεκεξψλνπλ γηα ηε δνπιεηά ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη 

θνηηεηέο. Δπίζεο, νη θιηληθέο θαη ηα εξγαζηήξηα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηε 

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη παξνπζηάζεσλ. 

Σέινο, ε δηνξγάλσζε, ζε εηήζηα βάζε, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο, εζληθψλ θαη δηεζλψλ 

ζπλέδξησλ (πεξίπνπ δέθα πέληε), ζπκβάιιεη ζηε γεληθφηεξε δηάρπζε, πξνβνιή θαη 

δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ.  

 

-Υπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα γηα λα 

δψζνπλ  νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο; 

Οη ζεκηλαξηαθέο δηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο θιηληθέο θαη ηα εξγαζηήξηα δίλνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζε νκηιεηέο απφ άιια παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα λα δψζνπλ 

νκηιίεο. 

 

3.3.6.Πψο θξίλεηε ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο επηηξνπέο; Σε πνην 

πνζνζηφ; 

Ναη, αιιά ην πνζνζηφ είλαη πνιχ κηθξφ ( 1,2 % ).  

 

-Υπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πνπ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα 

Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ θπκαίλεηαη ζην πνζνζηφ ηνπ 0,4%.  

 

-Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Ναη, θαη ην πνζνζηφ εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα θπκαίλεηαη ζην 

πνζνζηφ ηνπ 1,8 %.  

 

-Υπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Ναη. Έρεη ήδε νινθιεξσζεί κία δηαθξαηηθή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ελψ είλαη ζε εμέιημε 

αθφκε κία δηαθξαηηθή δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Καη νη δχν δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην University of Genoa.  

 

-Παξέρνληαη απφ ην Τκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ 
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ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

Σν Σκήκα πξνηξέπεη ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο λα ππνβάιινπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ΓΓ 

πξνο δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κεγάιεο εκβέιεηαο (impact factor >5), γη απηφ 

κε ην βαζκφ ΆΡΗΣΑ βαζκνινγνχληαη θπξίσο νη δηαηξηβέο ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα 

έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε πεξηνδηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε δηεζλείο θαηαιφγνπο (Pubmed, 

Scopus).  

 

-Υπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Σπνπδψλ; Πνηέο; 

Όρη, δελ ππάξρνπλ πξνο ην παξφλ. 
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4. Γηδαθηηθφ έξγν 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

επηηεινύκελνπ ζ ΄απηό δηδαθηηθνύ έξγνπ, ζε όια ηα επίπεδα ζπνπδώλ (πξνπηπρηαθό, κεηαπηπρηαθό 

θαη δηδαθηνξηθό), απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξωηήζεωλ, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα 

θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Αλάιπζε θξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ». (Βι. www.hqaa.gr). 

Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα 

ηνπιάρηζηνλ ζεκεία: 

(α) Πνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

(β) Πνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα 

αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

4.1. Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ; 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη;  

Ζ δηαδηθαζία Αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο γίλεηαη ηελ φγδνε 

εβδνκάδα ηνπ εμακήλνπ κε δηαλνκή ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνζαξκνζκέλν ζην πξφηππν ηεο ΑΓΗΠ. 

 

-Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ καζήκαηνο απφ ηνπο θνηηεηέο είλαη γηα ην δηδάζθνληα κηα δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ αιιά θαη έλα εξγαιείν θαη  θίλεηξν  γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. 

Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη νη 

δηδάζθνληεο γηα ηα απνηειέζκαηα ψζηε λα πξνβνχλ ζε πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Σα απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ αμηνιφγεζαλ ην κάζεκα, 

ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αμηνιφγεζε πνπ έιαβε, ηα ζρφιηα θη ηηο παξαηεξήζεηο. 

Σα απνηειέζκαηα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Πξφεδξν κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ   

πξνβιεκάησλ αιιά θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο. ε εηδηθή 

πλεδξίαζε ηεο πλέιεπζεο ζπδεηείηαη ε Αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ. 

Γηα ηα καζήκαηα, ζηα νπνία ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, δηδάζθνληεο γίλνληαη 

ζπλαληήζεηο δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλά 2-3 κήλεο, φπνπ ζπδεηνχληαη νη παξαηεξήζεηο 

ησλ θνηηεηψλ θαη πξνηείλνληαη βειηηψζεηο ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, αλαλέσζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ, αλαλέσζε ηνπ ηξφπνπ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθψλ ζηφρσλ 

http://www.hqaa.gr/
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επηθαηξνπνίεζεο δηδαθηηθνχ πιηθνχ θ.ι.π.  

 

-Πνηφο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

-Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ; 

 

Ο κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ είλαη 20 ψξεο. Όια ηα κέιε ΓΔΠ 

δηδάζθνπλ ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Σν δηδαθηηθφ έξγν 

επηθνπξείηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα πεξηνξηζκέλε δηδαζθαιία.  

ηα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα ζπνπδψλ αμηνπνηνχληαη πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο άιισλ 

Παλεπηζηεκίσλ (εκεδαπήο ε αιινδαπήο) κε αμηφινγν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν.  

Αλάζεζε δηδαθηηθνχ έξγνπ γίλεηαη, ελίνηε, θαη ζε εμσπαλεπηζηεκηαθνχο. 

Δπίζεο, έρεη νξηζηεί πξφγξακκα κε ψξεο γξαθείνπ θπζηθήο παξνπζίαο ησλ κειψλ ΓΔΠ γηα 

επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο. Ζ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηα πεξηζζφηεξα 

κέιε ΓΔΠ θαη ηνπο ζπκβνχινπο πνπδψλ γίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη πέξαλ ηεο 

θαζνξεκέλεο ψξαο κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή ηειεθσληθά. 

 

-Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο/βξαβεία δηδαζθαιίαο; 

Δίλαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Σκήκαηνο άκεζα ε ζεζκνζέηεζε ηέηνηνπ βξαβείνπ. 

 

-Σπλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ 

Τκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ; 

ε φια ζρεδφλ ηα αληηθείκελα αμηνπνηνχληαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο γηα πεξηνξηζκέλε 

δηδαζθαιία φκσο ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ. 

4.2. Πψο θξίλεηε ηελ πνηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο;
17

 

-Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Ζ πνηθηιία ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ Ηαηξηθή επηζηήκε είλαη κηα εθ ησλ σλ νπθ 

άλεπ  πξνυπφζεζε γηα ηελ νιφπιεπξε θαη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. 

Αμηνπνηνχληαη φιεο νη δηδαθηηθνί κέζνδνη δηδαζθαιίαο. 

Απφ ηελ θξηηηθή δηδαζθαιία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη ζηελ ακθηζβήηεζε 

(άξζε εκπηζηνζχλεο πξνο θάζε δεδνκέλε γλψζε θαη ζηε απειεπζέξσζε ηεο γλψζεο αιιά 

θαη ζε πην ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο φπσο ηηο: 

κνλνινγηθέο: (εηζήγεζε, δηάιεμε, επίδεημε, δηήγεζε, αηνκηθή κειέηε, παξαθνινχζεζε 
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δηδαζθαιίαο) θαη, 

δηαινγηθέο: (Γηάινγνο, καηεπηηθή, εξσηαπνθξίζεηο, ζπδήηεζε, θαηαηγηζκφ ηδεψλ. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αξθεηά θαη νη 

Γηεξεπλεηηθέο-πκκεηνρηθέο :(κειέηε πεξίπησζεο-πεξηζηαηηθνχ, ζρέδην εξγαζίαο-project, 

πξνζνκνίσζε, πείξακα, δηδαζθαιία κε πνιπκέζα, ζπκκεηνρή ζε επηζηεκνληθέο δηαιέμεηο, 

νκηιίεο  θαη ζεκηλάξηα). 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Υξήζε ηεο ζχγρξνλεο θαη αζχγρξνλε δηδαθηηθή πιαηθφξκα (ΔΠΑ 2007-2014).  

Τπάξρεη δπλαηφηεηα online δηαιέμεσλ θαη επηδείμεσλ κε ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

θνηηεηψλ-δηδάζθνληνο (εηθνληθή αίζνπζα δηδαζθαιίαο), αιιά ε αμηνπνίεζε απηήο ηεο 

ηερλνινγίαο είλαη αθφκε πεξηνξηζκέλε. 

 Οη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξα ζηα πξνθιηληθά καζήκαηα 

(αλαηνκηθή, θπζηνινγία) θαη ιηγφηεξν ζηα θιηληθά.  

 ηα θιηληθά καζήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη επηδείμεηο επίιπζεο θιηληθψλ 

πξνβιεκάησλ ζε εηθνληθνχο θαη πξαγκαηηθνχο αζζελείο (θαηφπηλ ζπγθαηάζεζεο).  

 Γηδαζθαιία βαζηδφκελε ζε ηαηξηθά πξνβιήκαηα εθαξκφδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ 

καζεκάησλ. 

 θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο ζε φια ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ, φπνπ επηιχνληαη 

δπζλφεηεο έλλνηεο, γίλεηαη εθαξκνγή γλψζεσλ ζε επίιπζε ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη αζθήζεηο γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη εκπεηξίαο.  

 Παξαθνινχζεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη θιηληθφ δηαγλσζηηθψλ εξγαζηήξησλ (real 

world). Απφ ην έθην εμάκελν εηζάγνληαη ζε εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο φπνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πξαγκαηηθά 

δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη θιηληθέο θαη πξαγκαηηθά ηαηξηθά πξνβιήκαηα.  

 Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ππάξρεη ζε κηθξφ πνζνζηφ 

ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.  

 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, θιηληθέο κειέηεο ή εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 

(Realworld). 

  Μηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο επηζηεκνληθέο δηνξγαλψζεηο είηε 

ππφ κνξθή παξαθνινχζεζεο είηε κε επηζηεκνληθή παξνπζίαζε.  

 Απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη βηληενζθνπεκέλεο 

επεκβάζεηο, εθπαηδεπηηθέο φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία 

 Λίγνη δηδάζθνληεο παξέρνπλ ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα online παξαθνινχζεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ εθδειψζεσλ άιισλ παλεπηζηεκίσλ (online δηαιέμεηο). 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία Δπηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ; 
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Δθζπγρξνληζκφο ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζπκβαίλεη ζπλερψο. ην Παλεπηζηήκην θεληξηθά 

ππάξρεη Γξαθείν Τπνζηήξημεο Γηδαζθαιίαο ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνπο δηδάζθνληεο γηα λέεο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Σν θέληξν Γηθηχσλ βνεζά ηνπο δηδάζθνληεο λα εληάμνπλ ζηε 

δηδαζθαιία ηνπο ζχγρξνλα δηδαθηηθά κέζα θαη ηερλνινγίεο (powerpoint, βίληεν θαη 

βηληενζθνπεκέλεο δηαιέμεηο, αζχγρξνλε ηειεθπαίδεπζε (ΔΠΑ 2007-2013), εγθαηεζηεκέλν 

Wi-Fi ζε φιεο ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, νζφλεο πξνβνιήο, θαζψο θαη δνξπθνξηθή θαη 

επίγεηα ιήςε εηθφλνο απφ θαλάιηα TV. Απφ ην 2008 άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηε ε ηερλνινγία 

ηνπ e-class (πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο). 

 

-Πνηφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο; 

ηηο εμεηάζεηο ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ πξνζέξρεηαη ην 72,3% ησλ εγγεγξακκέλσλ 

ελψ ην 27,7% κεηαθέξνπλ καζήκαηα ζε κεηαγελέζηεξεο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο.  

 

-Πνηά είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ θαη Φεβξνπαξίνπ είλαη 80%. 

Σν 20% ησλ θνηηεηψλ κεηαθέξνπλ καζήκαηα ζε κεηαγελέζηεξα 6κελα. 

 

-Πνηφο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

Ο κέζνο βαζκφο πηπρίνπ είλαη 6,96. 

 

-Πνηά είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ είλαη εμαεηήο. Παξφια απηά νη θνηηεηέο απνθνηηνχλ ζε πεξίπνπ 7,75 

έηε θαηά κέζνλ φξν. 

4.3. Πψο θξίλεηε ηελ νξγάλσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ; 

-Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ; 

Ο δηδάζθσλ ζηελ πξψηε δηάιεμε δίλεη ην πεξίγξακκα (outline) ηνπ Μαζήκαηνο, ην ζθνπφ, 

ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο θαζψο  θαη ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

Ο Οδεγφο πνπδψλ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ χιε ησλ καζεκάησλ, ηνπο 

καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Ο Οδεγφο πνπδψλ είλαη 

αλεξηεκέλνο ζην e-class, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θάζε 

Δξγαζηεξίνπ ε Κιηληθήο θαη θπθινθνξεί ζε έληππε κνξθή. 

 

-Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Ζ χιε, νη ζηφρνη θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ζε θάζε αληηθείκελν ζπνπδψλ 

πεξηγξάθνληαη απφ αξθεηνχο δηδάζθνληεο ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ. 

 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  56 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

Ο δηδάζθσλ κπνξεί κέζσ πξνφδσλ θαη εξγαζηψλ λα ειέγμεη ηελ επίηεπμε ησλ καζεζηαθψλ 

ηνπ ζηφρσλ. 

 

-Σε πνηφ βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Σν σξνιφγην πξφγξακκα ηεξείηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 95 % θαη ε δηδαθηέα χιε 

θαιχπηεηαη ζε πνζνζηφ >95%. Γηα ηελ θαιχηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε ζχληαμε ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηαλέκεηαη εξσηεκαηνιφγην αλψλπκν ζηνπο θνηηεηέο θαη 

επψλπκν ζηηο δηδάζθνληεο ην νπνίν επεμεξγάδεηαη ε Δπηηξνπή πνπδψλ θαη πξνηείλεη 

αιιαγέο ζηε Γεληθή ζπλέιεπζε. 

 

-Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ναη. Όια ηα βαζηθά καζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

-Πφζα (θαη πνηά) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη απφ κέιε ΓΔΠ/ ησλ δχν 

αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

Σα κέιε ΓΔΠ φισλ ησλ βαζκίδσλ δηδάζθνπλ ζε φια ηα βαζηθά καζήκαηα. 

 

-Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηδάζθνπλ καζήκαηα πνπ δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Όινη νη δηδάζθνληεο δηδάζθνπλ καζήκαηα, πνπ εκπίπηνπλ ζην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

4.4. Πψο θξίλεηε ηα εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα; 

-Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο θνηηεηέο. 

-Πψο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα;  

-Πνηφ πνζνζηφ  ηεο δηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα βνεζήκαηα; 

-Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκφκελσλ ζπγγξακκάησλ; 

ηνπο θνηηεηέο δηαλέκνληαη: 

 Βηβιία κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηα νπνία επηιέγνληαη εγθξίλνληαη θαη δηαλέκνληαη 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο «ΔΤΓΟΞΟ»  

 Γηαιέμεηο ζε powerpoint θαηά έηνο (ΠΔΡΊΠΟΤ 5000 

 Άξζξα ηνπ δηεζλνχο ηαηξηθνχ ηχπνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζειίδεο πιηθφ 

ηζηνζειίδσλ.  

 πγγξάκκαηα δσξεάλ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο κέζσ ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο. Σα ζπγγξάκκαηα επηιέγνληαη απφ θαηάινγν 
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πξνηαζέλησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

Δπίζεο ζηνπο θνηηεηέο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα: 

 Πξφζβαζε ζε αξρείν δηαιέμεσλ ζε powerpoint ε/θαη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ε/θαη 

άξζξα ηνπ δηεζλνχο ηαηξηθνχ ηχπνπ. 

 Δλζάξξπλζε (θαιή πξαθηηθή) λα θάλνπλ ρξήζε «θνηλψλ ζπγγξακκάησλ» λα 

δαλείδνληαη δειαδή ζπγγξάκκαηα απφ παιαηφηεξνπο. 

 Πξφζβαζε ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο φπνπ ππάξρνπλ ζπγγξάκκαηα ζε 

ειεθηξνληθή θαη έληππε κνξθή πξνο ρξήζε απφ ηνπο θνηηεηέο, 7500 βηβιία 450 

πεξηνδηθά ζε έληππε κνξθή θαη 6900 πεξηνδηθά ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Δπίζεο 

ππάξρεη πξφζβαζε ζε 24 βάζεηο δεδνκέλσλ πιήξνπο θεηκέλνπ. 

 ε θάπνηα καζήκαηα ππάξρεη δηαζέζηκε δεμακελή εξσηήζεσλ θαη εηθφλσλ κε 

απαληήζεηο γηα εμάζθεζε ησλ θνηηεηψλ ζε ζχλζεηα ηαηξηθά δεηήκαηα. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία Δπηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πψο εθαξκφδεηαη; 

Σα ζπγγξάκκαηα επηθαηξνπνηνχληαη ζε θάζε αθαδεκατθφ έηνο. Απφ ηνλ θαηάινγν ησλ 

εθδφζεσλ «ΔΤΓΟΞΟ» (eudoxos.gr) επηιέγεηαη ε πιένλ επίθαηξε έθδνζε θάζε έηνο. 

 

4.5.Πψο θξίλεηε ηα δηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο; 

 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 

 Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

3 Ακθηζέαηξα 100 ζέζεσλ 

1Ακθηζέαηξν 250 ζέζεσλ 

5 αίζνπζεο 30 ζέζεσλ 

13 ΠΓΝΛ 

Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, πνηόηεηα 

Οη αίζνπζεο δηαζέηνπλ ζχζηεκα κηθξνθσληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζχζηεκα 

πξνβνιήο εηθφλσλ θαη ζχζηεκα ιήςεο επίγεηνπ θαη δνξπθνξηθνχ ζήκαηνο TV. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ πξνκεζεπηεί απφ ζηηο 

δηδάζθνληεο κε ηηο εηήζηεο επηρνξεγήζεηο ε κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκα θαη κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ 

ηκήκαηνο πιεξνθνξηθήο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη λέαο ηερλνινγίαο (έηνο 

πξνκήζεηαο 2010-2013). Ζ ρξήζε ησλ αηζνπζψλ είλαη πιήξεο δεδνκέλνπ, φηη 

ην πξφγξακκα ησλ απφ ακθηζεάηξνπ δηαιέμεσλ εθηείλεηαη κέρξη ηελ 17κκ. Σν 

άββαην θαη Κπξηαθή ζπρλά νη αίζνπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα καζήκαηα 

ΜΠ, ζεκηλάξηα, ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. 
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Βαζκόο ρξήζεο. Πιήξεο 

Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη 

πνηόηεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ 

εμνπιηζκνύ. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη λέαο ηερλνινγίαο 

(έηνο πξνκήζεηαο 2010-2013) Ζ ππνζηήξημε 

ησλ αηζνπζψλ γίλεηαη απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία. 

 

Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα   

Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

6 εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ρσξεηηθφηεηαο 

έσο 30 θνηηεηψλ 

 

Γηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο 

Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα, 

πνηόηεηα 

Ζ πνηφηεηα ησλ ρψξσλ είλαη πςειή 

δεδνκέλνπ, φηη θαηαζθεπάζηεθαλ 

πξφζθαηα κε ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο. Οη 

ρψξνη είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη κε 

επαξθείο παξνρέο ξεχκαηνο θαη λεξνχ. ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ππάξρεη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Γηαζέηνπλ 

επαξθέο ππξνζβεζηηθφ ζχζηεκα θαη 

δηαδξφκνπο δηαθπγήο. Δπίζεο δηαζέηνπλ 

ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο αηπρεκάησλ απφ 

ξαδηελεξγά, θαπζηηθά θαη ηνμηθά πιηθά. 

Τπάξρνπλ ζαθείο νδεγίεο αζθάιεηαο θαη 

ζρεηηθά εθπαηδεπηηθά VIDEO γηα ζηηο 

θνηηεηέο. 

Βαζκόο ρξήζεο. 

Σα εξγαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα φιν 24σξν 

γηα εξεπλεηηθή εξγαζία 

 

Κιηληθέο 

 

Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

Σν ΠΝΓΛ δηαζέηεη 550 θιίλεο, 120 

εμσηεξηθά ηαηξεία, ηα ηκήκα επεηγφλησλ 

πεξηζηαηηθψλ, κνλάδεο εκεξήζηαο λνζειείαο 

θαζψο θαη 2 κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο 

θαη 3 κνλάδεο απμεκέλεο θξνληίδαο. 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  59 

Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη 

πνηόηεηα 

Οη ρψξνη είλαη ζχγρξνλνη κε ζχγρξνλεο 

πξνδηαγξαθέο θαη ν εμνπιηζκφο είλαη 

ζχγρξνλνο.  

Ο εμνπιηζκφο ησλ θιηληθψλ, ζπκπιεξψζεθε, 

εθζπγρξνλίζηεθε θαη αλαβαζκίζηεθε κέζσ 

ηνπ ΔΠΑ 2007-2013.  

Δγθξίζεθαλ θαη αλακέλεηαη λα 

παξαιεθζνχλ 150 φξγαλα ζε 

αληηθαηάζηαζε, αλαβάζκηζε παιαηνηέξσλ 

θαη πξνζζήθε λέσλ νξγάλσλ ζην 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο 

κέζσ ηνπ ΔΠΑ. Σα φξγαλα απηά ππάξρνπλ 

ζε θαηάινγν ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ 

ΠΝΛ Μέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αίηεζεο βειηίσζεο εμνπιηζκφ 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Βαζκόο ρξήζεο. Πιήξεο 

 

 

Σπνπδαζηήξηα   

Αξηζκόο θαη ρσξεηηθόηεηα 

 Βηβιηνζήθε  ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 3 100 ηκ  

  αίζνπζα ηειεδηαζθέςεσλ (60 ηκ) 

  

αίζνπζα κειέηεο-αλαγλσζηήξην (1000 

ηκ).  

Θέζεηο γηα αλαγλώζηεο 80 

 

8 ζέζεηο Ζ/Σ 8 επηπιένλ ζέζεηο γηα 

laptop θαη ιεηηνπξγία δηθηχνπ Wi-Fi ζε 

φιν ην θηήξην. 

Δπάξθεηα, θαηαιιειόηεηα θαη 

πνηόηεηα 

Οη ρψξνη είλαη ζχγρξνλνη, 

θιηκαηηδφκελνη ζχκθσλα κε 

επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ζε ήζπρν 

θαη επράξηζην πεξηβάιινλ. 

  

Γηαηίζεληαη: 7.500 αληίηππα βηβιίσλ ζε 

πεξίπνπ 4000 ηίηινπο.450 ηφκνη 

πεξηνδηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη πξφζβαζε 

ζε 24 βάζεηο δεδνκέλσλ πιήξνπο 
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θεηκέλνπ. 

Βαζκόο ρξήζεο. 80% , θαηά ζηηο ψξεο 7:00πκ-22:00κκ. 

 

 

 

Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθήο /Σερληθήο/Δξεπλεηηθήο/Τπνζηήξημεο 

Πξνζσπηθφ Γηνηθεηηθφ ΔΔΠ 

ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΠΓ 

407/80 

2009-010 42 14 38 

2010-2011 41 13 24 

2011-2012 39 12 0 

2012-2013 39 12 0 

 

Σν Σκήκα ππνζηεξίδεηαη επίζεο, απφ πξνζσπηθφ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηε δηαρείξηζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ. 

Τπάξρεη πνηνηηθή επάξθεηα αιιά φρη πνζνηηθή. Σα θελά εληνπίδνληαη ζηε γξακκαηεηαθή 

θαη ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε Οη αλάγθεο θαιχπηνληαη κε εζεινληηθή ππεξσξηαθή 

απαζρφιεζε  θαη κε απαζρφιεζε αηφκσλ κέζσ ΔΛΚΔ (αλαζέζεηο έξγνπ). 

4.6. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 

επηθνηλσληψλ;   

-Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ; Πψο; 

ηηο δηαιέμεηο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνβνιέο (powerpoint), εθπαηδεπηηθά video. 

 

-Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηε δηδαζθαιία; Πψο; 

ηε δηδαζθαιία ρξεζηκνπνηνχληαη αζθήζεηο εμνκνίσζεο πξνβνιή VIDEO, Αλάξηεζε ζηελ 

πιαηθφξκα αζχγρξνλεο Δθπαίδεπζε -εηθνληθή αίζνπζα). 

 

-Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε; Πψο; 

Υξεζηκνπνηνχληαη αζθήζεηο εμνκνίσζεο. 

 

-Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ; Πψο; 

ηελ αμηνιφγεζε θνηηεηψλ πεξηνξηζκέλα εθαξκφδνληαη ΣΠΔ. ε θάπνηα καζήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη βηληενζθνπεκέλα ηαηξηθά πεξηζηαηηθά γηα εμέηαζε ησλ θνηηεηψλ.  
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-Φξεζηκνπνηνχληαη ΤΠΔ ζηελ επηθνηλσλία ησλ θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα; Πψο; 

ηελ επηθνηλσλία θνηηεηψλ κε ηνλ δηδάζθνληα ρξεζηκνπνηείηαη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη ε πιαηθφξκα αζχγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεοforum. 

 

-Πνηφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ Τκήκαηνο ζε ΤΠΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Πεξίπνπ 39.486,33 (παξάξηεκα). 

 

4.7. Πψο θξίλεηε ηελ αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ θαη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία; 

-Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα. 

-Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα. 

-Ζ αλαινγία δηδαζθφλησλ/θνηηεηψλ είλαη:  

Γηα ηα καζήκαηα 1 κέινο ΓΔΠ /17 θνηηεηέο θαη γηα ηα εξγαζηήξηα  

1 κέινο ΓΔΠ / 15 θνηηεηέο. 

 

-Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο; Τηο 

ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο;  

Οη δηδάζθνληεο έρνπλ ψξεο γξαθείνπ αλαθνηλσκέλεο ηφζν ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 

φζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ζην e-class, κε ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ηειεθσληθά ή ζε 

απεπζείαο επηθνηλσλία. Οη ψξεο απηέο αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο. 

4.8. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα; 

-Πψο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. αλαδήηεζε θαη 

ρξήζε βηβιηνγξαθίαο); 

Γελ ππάξρεη εηδηθφ κάζεκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία.. Οη δηδάζθνληεο δίλνπλ ηηο γεληθέο νδεγίεο θαη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

-Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Ναη, κηθξφο αξηζκφο θνηηεηψλ απαζρνιείηαη ζε κε ακεηβφκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

4.9.Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν; 

-Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη κε Παλεπηζηήκηα ηνπ εζσηεξηθνχ. 

πγθεθξηκέλα κε ην Παλ Αζελψλ (ΔΚΠΑ), Παλ Θεζζαινλίθεο (Αξηζηνηέιεην), Παλ 

Κξήηεο, Παλ Θξάθεο (Γεκνθξίηεην).  
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-Με πνηά εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Τκήκα θαη πψο;  

Με παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ: κε Imperial College Λνλδίλνπ, TuftsΒνζηφλεο, Harvard 

Βνζηφλεο, κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο θαη ηεο Laquilla ηεο Ηηαιίαο.  

Με ην Παλεπηζηήκην ηνπ Harvard (Beth Israel Deaconess Medical Center) ππνγξάθηεθε 

memorantum ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ην 2010. Δπίζεο ζπκθσλία 

ζπλεξγαζίαο ππάξρεη κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Γέλνβαο θαη ηεο Laquilla ηεο Ηηαιίαο, 

 

-Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, πεξηθεξεηαθνχο ή 

εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο; 

Οξγαλψλνληαη εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα ζηελνχ θαη επξχηεξνπ επηζηεκνληθνχ θαη 

επηκνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ είλαη αλνηθηέο ζην θνηλφ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ην Γήκν Λάξηζαο, ηελ Η. Μεηξφπνιε Λάξηζαο, θαη ζρνιεία ηεο 

πεξηνρήο. Δπίζεο έρνπλ εθπνλεζεί πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε Γεκφζηα Τγηεηλή (πρ 

κηθξνβηαθφο έιεγρνο λεξνχ, πξνιεπηηθφο έιεγρνο γηα θαξθίλν καζηνχ, ζπκβνπιεπηηθή γηα 

ζαθραξψδε δηαβήηε, ελεκέξσζε καζεηψλ γηα αηκνδνζία-κεηαγγίζεηο).  

Κάζε έηνο δηνξγαλψλνληαη OPEN DAYS θαηά ζηηο νπνίεο μελαγνχληαη πεξίπνπ 22 ζρνιεία 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ελεκεξψλνληαη γηα ηηο  δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο  
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4.10.  Πψο θξίλεηε ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ;
18

 

-Υπάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ Τκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; 

Βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, φια ηα κέιε ΓΔΠ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αλά 3εηία 

εμάκελεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πξνθεηκέλνπ λα κεηαβνχλ ζε θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ γηα 

εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Βάζεη απηνχ 5 κέιε ΓΔΠ κεηαθηλήζεθαλ πξνο 

Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ ηα έηε 2010-2013. Δπηπιένλ δφζεθαλ 479 βξαρππξφζεζκεο 

εθπαηδεπηηθέο άδεηεο ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο γηα κεηάβαζε ζε Ηδξχκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζηψλ ζε εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ θηλεηηθφηεηα απηή ελζαξξχλεηαη απφ ην Σκήκα 

Ηαηξηθήο. 

 

-Πφζεο θαη πνηέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ή/θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ ΓΔΠ έρεη ζπλαθζεί 

ζπκθσλία κε ην παλεπηζηήκην HARVARD θαη L‟AQUILA. Οπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθφ 

έξγν έρεη επηηειεζηεί ζε άιιν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα αλαγλσξίδεηαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ERASMUS, ην νπνίν αλαιακβάλεη θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ κειψλ 

ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ κεηέρνπλ ζηελ θηλεηηθφηεηα.  

 

-Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα 

ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

-Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Τκήκα 

ζην πιαίζην αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

 

ηνηρεία 2009-2013 

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πνπ κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια παλεπηζηήκηα 25 

Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο 22 

Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ζην Σκήκα 98 

Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο πξνο άιια εθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα σο 

πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο 

35 

 

-Πφζνη θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξχκαηα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ηδξχκαηα ζην πιαίζην ηνπ 

                                                   
- 
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πξνγξάκκαηνο ERASMUS 8 θνηηεηέο. 

 

-Πφζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Τκήκα ζην πιαίζην 

αθαδεκατθψλ/εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα Ηαηξηθήο ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ERASMUS 6 θνηηεηέο. 

 

-Υπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν 

Ίδξπκα; 

Ναη, πξνβιέπνληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο  

 

-Πφζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / 

Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Δίλαη ηθαλνπνηεηηθή πξνο ην παξφλ. Χζηφζν, θαζψο νη απαηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα κηα 

επξσπατθή δηάζηαζε ζηηο πνπδέο, απμάλεηαη, νπφηε ε ζηειέρσζε ελφο ηέηνηνη γξαθείνπ 

πνπ ζα δηεθπεξαηψλεη ηελ αιιεινγξαθία κε ηνπο θνηηεηέο, ζα θαηαγξάθεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ θαη ζα θξνληίδεη γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

θαζεκεξηλφηεηαο ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο είλαη απαξαίηεηεο. 

 

-Τη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα  

θηλεηηθφηεηαο αλαιακβάλεη ην Τκήκα; 

-Οξγαλψλνληαη εθδειψζεηο γηα ηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο απφ άιια Ιδξχκαηα; 

-Πψο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο; 

Σν γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ θαζψο θαη ζην πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS 

νξγαλψλνληαη εκεξίδεο γηα ηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηαηνο θαη αληαιιαγψλ θνηηεηψλ πξνο 

ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ  αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. Γηνξγαλψλεηαη κηα 

εκεξήζηα εθδξνκή γλσξηκίαο γηα ηνπο κεηαθηλεζέληεο θνηηεηέο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θεζζαιίαο. Οη εηζεξρφκελνη θνηηεηέο ππνζηεξίδνληαη, ζε επίπεδν Ηδξχκαηνο, απφ ην 

γξαθείν Γηεζλψλ ρέζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ζε επίπεδν Σκήκαηνο, απφ ηνλ 

αθαδεκατθφ θαζνδεγεηή (tutors) (έλαο θαζνδεγεηήο γηα θάζε 5 θνηηεηέο). 

 

-Πφζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιψζζα γηα εηζεξρφκελνπο αιινδαπνχο ζπνπδαζηέο;  

Γε γίλνληαη νξγαλσκέλα καζήκαηα ζε μέλε γιψζζα. Απηφ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ Σκήκαηνο. Απνζπαζκαηηθά κεξηθνί δηδάζθνληεο θαινχλ νκηιεηέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη δίδνπλ δηαιέμεηο ζε μέλε γιψζζα. 

 

-Υπάξρεη πξφζζεηε (απφ ην Τκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 
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κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο; 

Απφ ην Σκήκα δελ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα. Απφ ην Παλ/κην πξνβιέπεηαη νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ε νπνία δίλεηαη. 

 

-Πψο πξνσζείηαη ζην Τκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο θνηηεηψλ θαη κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθφηεξα; 

Ο ππεχζπλνο αθαδεκατθφο ζπληνληζηήο ελεκεξψλεη ηα κέιε ΓΔΠ κέζσ Γ, ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ή αλαθνηλψζεσλ. Οη  θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηεο 

παξνπζίαο ηνπο ζην Σκήκα, κέζσ εκεξίδαο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Γξαθείν Γηεζλψλ 

ρέζεσλ ζρεηηθά κε ηα πνιιαπιά νθέιε ηεο θηλεηηθφηεηαο ή αλαθνηλψζεσλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 

 

-Πψο ειέγρεηαη ε πνηφηεηα (θαη φρη κφλνλ ε πνζφηεηα) ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ; 

Σν κεηαθηλνχκελν κέινο ΓΔΠ ππνβάιιεη ζπλνιηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ. 
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5. Δξεπλεηηθφ έξγν 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ 

επηηεινύκελνπ ζ΄ απηό εξεπλεηηθνύ έξγνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξωηήζεωλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ 

Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ» 

Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr). 

Γηα θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη λα απαληεζνύλ θαη λα ζρνιηαζζνύλ ηα αθόινπζα 

ηνπιάρηζηνλ ζεκεία: 

(α) Πνηά, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

(β) Πνηέο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη πνηνύο ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα 

αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην; 

5.1. Πψο θξίλεηε ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο; 

 

-Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο; Πνηα είλαη;; 

Ζ ζεκαζία ηεο έξεπλαο ζηελ αλάπηπμε θαη πξφνδν ηεο Ηαηξηθήο έρεη αλαγλσξηζηεί απφ ηελ 

επνρή ηνπ Ηππνθξάηε. 

Έηζη θαη ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο απφ ηελ ίδξπζή ηνπ 

αλαγλψξηζε φηη ε έξεπλα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππιψλεο γηα ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ην Σκήκα Ηαηξηθήο μεθίλεζε πξνζπάζεηα 

πξνζέιθπζεο κειψλ ΓΔΠ κε εξεπλεηηθφ έξγν πςειήο πνηφηεηαο ηφζν ζηνπο βαζηθνχο φζν 

θαη ζηνπο θιηληθνχο ηνκείο. 

 

-Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο; 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη νη Σνκείο ηνπ Σκήκαηνο παξαθνινπζνχλ ζε 

εληαχζηα βάζε ηελ εξεπλεηηθή πνιηηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΠ αλά άηνκν θαη ηνκέα θαη θνηλνπνηείηαη ζηνλ Πξφεδξν 

ηνπ Σκήκαηνο κε βάζε ηα δεδνκέλα πιεξνθνξηαθφ ηεο ΜΟΓΗΠ (έληππν θαηαγξαθήο 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ δηδάζθνληα). 

 

-Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τκήκαηνο; 

ηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηελ εηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

http://www.adip.gr/


Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  67 

-Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο; Πνηα 

είλαη απηά; 

Ζ έξεπλα πξνάγεη ηε γλψζε θαη είλαη ζπζηαηηθφ άξξεθηα δεκέλν κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

Σκήκαηνο. Πέξαλ απηνχ, ε έξεπλα θαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα-δεκνζηεχζεηο, 

απνηεινχλ ην θχξην κέηξν αλαγλψξηζεο ηνπ ΗΣΠΘ ζην δηεζλή αθαδεκατθφ γίγλεζζαη. 

ηφρνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά έηνο λα είλαη ζπγθξίζηκνο κε 

αλαγλσξηζκέλεο Ηαηξηθέο ρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΗΣΠΘ, παξά ηε κεγάιε έιιεηςε έσο αλππαξμία επθαηξηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ Πνιηηεία, αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα θαη αλαιακβάλεη 

εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηφζν ζηε βαζηθή φζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα. 

Δλδεηθηηθή είλαη ε αχμεζε ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηά ηελ ηειεπηαία 

5εηία, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν Σκήκα θαη ε Γηνίθεζε 

ζηεξίδνπλ θαη ελζαξξχλνπλ ην Σκήκα. 

Δίλαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο λα δηαζέζεη πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ 

αλάπηπμε Κέληξσλ Αξηζηείαο θαη γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηνχκελα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

-Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο; 

Ζ ελεκέξσζε γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Π.Θ. 

 

-Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; 

Απφ ηελ Δ.Δ. 

 

-Υπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Τκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;  

Ναη, ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο. 

 

-Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

Μέζσ αλαθνηλψζεσλ, δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζεκηλαξίσλ, πξνβνιή ζηελ θεληξηθή 

ηζηνζειίδα θαζψο θαη κέζσ ηεο πξνβνιήο ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ειεθηξνληθά κέζα 

 

-Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Τκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή 

αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; 

-Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

Ζ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ, ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, 

ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε ζπλέδξηα ζην εμσηεξηθφ, κέζα απφ εηδηθέο ηηκεηηθέο ηειεηέο 

(αλαγνξεχζεηο). Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ είλαη δέθηεο ππεξεζηψλ πγείαο πςεινχ επηπέδνπ, 

ελψ ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε ζπιιφγνπο (πρ Ηππνθξάηεο θνηλσληθφ ηαηξείν) 
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αλαδεηθλχεη ηε ζρέζε πνπ έρεη αλαπηχμεη ην Σκήκα κε ηελ θνηλσλία. 

5.2. Πψο θξίλεηε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα; 

-Πνηά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε εμέιημε 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

-Πνηφ πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

Σν πνζνζηφ ησλ κειψλ ΓΔΠ πνπ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη πςειφ. 

 

-Σπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα; 

Ναη, ζπκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε εξγαζηήξηα θαη Κιηληθέο ηνπ Σκήκαηνο, 

 

5.3. Πψο θξίλεηε ηηο δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; 

Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Οη θιηληθέο θαη ηα  εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο είλαη: 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΘΤΝΣΖ ΣΟΜΔΑ 

Αγγεηνρεηξνπξγηθή Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο Υεηξνπξγηθήο 

Αηκαηνινγηθή Βαζηιφπνπινο Γηψξγνο Παζνινγίαο 

Αλαηζζεζηνινγηθή Μαιίδνο Κσλ/λνο εσο 

1/3/2015  

Γηαλλνχθαο Αζαλάζηνο 

έσο 31/8/2015 

Υεηξνπξγηθήο 

Γαζηξεληεξνινγηθή Πνηακηάλνο ππξίδσλ Παζνινγίαο 

Γεξκαηνινγηθή Ρνπζζάθε  

νχιηζε Αγγειηθή 

Βηθησξία 

Παζνινγίαο 
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Δλδνθξηλνινγηθή & 

Μεηαβνιηθψλ Νφζσλ 

Μπαξγηψηα Αιεμάλδξα Παζνινγίαο 

Δληαηηθήο ζεξαπείαο Εαθπλζηλφο 

Δπακεηλψλδαο 

Παζνινγίαο 

Θσξαθνρεηξνπξγηθή Σζηιηκίγθαο Νηθφιανο Υεηξνπξγηθήο 

Καξδηνινγηθή Σξππνζθηάδεο Φίιηππνο 

Πξνζσξηλή αλάζεζε 

θνπιαξίγθεο Ησάλλεο 

Παζνινγίαο 

Μαηεπηηθήο & 

Γπλαηθνινγίαο 

Γαπφληε Αιέμαλδξνο Μεηέξαο Παηδηνχ 

Νενγλνινγηθή πξνγηαλλφπνπινο 

Γηψξγνο 

Μεηέξαο Παηδηνχ 

Νεπξνινγηθή Υαηδεγεσξγίνπ 

Γηψξγνο 

Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΘΤΝΣΖ ΣΟΜΔΑ 

Νεπξνρεηξνπξγηθή Φνπληάο Κσλ/λνο Νεπξνινγίαο θαη 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

Νεθξνινγηθή ηεθαλίδεο Ησάλλεο Παζνινγίαο 

Ογθνινγηθή Παπαλδξένπ Υξήζηνο Παζνινγίαο 
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Οξζνπεδηθή Μαιίδνο Κσλ/λνο Υεηξνπξγηθή 

Οπξνινγηθή Μειέθνο Μηραήι Υεηξνπξγηθφο 

Οθζαικνινγηθή Σζηξψλε Δπαγγειία Νεπξνινγίαο θαη 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

Παζνινγηθή Νηαιέθνο Γηψξγνο Παζνινγίαο 

Παηδηαηξηθή πξνγηαλλφπνπινο 

Γηψξγνο 

Μεηέξαο Παηδηνχ 

Πλεπκνλνινγηθήο Γνπξγνπιηάλεο Κσλ/λνο Παζνινγίαο 

Ρεπκαηνινγηθή αθθάο Λάδαξνο Παζνινγίαο 

Υεηξνπξγηθή Αζαλαζίνπ Δπάγγεινο Υεηξνπξγηθήο 

Φπρηαηξηθήο ηεθαλίδεο Ησάλλεο 

(αζθεί θαζήθνληα ν 

Πξφεδξνο) 

Νεπξνινγίαο& 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

Χηνξηλνιαξπγγνινγηθή Μπηδάθεο Ησάλλεο Νεπξνινγίαο & 

Αηζζεηεξίσλ Οξγάλσλ 

 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΣΟΜΔΑ 

Δξγαζηήξην Αηκνδνζίαο 

Αηκαηνινγίαο 

Κπξηαθνχ Γέζπνηλα Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 
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Δξγαζηήξην 

Αθηηλνδηαγλσζηηθήο 

Φεδνπιίδεο Ησάλλεο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Αθηηλνζεξαπείαο 

Κχξγηαο Γηψξγνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Αλαηνκηθήο 

Αξβαλίηεο Γεκήηξηνο Μνξθνινγίαο 

Δξγαζηήξην 

Αλνζνινγίαο 

Ηζηνζπκβαηφηεηαο 

Γεξκελήο Αλαζηάζηνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην Βηνινγίαο Βακβαθφπνπινο 

Νηθφιανο 

Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Δξγαζηήξην 

Βηνκαζεκαηηθψλ 

Εηληδαξάο Ζιίαο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο ίκνο Γηψξγνο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο 

Πιεξνθνξηθήο 

Κάππαο Κσλ/λνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην Ηαηξηθήο 

Φπζηθήο 

Κάππαο Κσλ/λνο Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Ηζηνινγίαο& 

Δκβξπνινγίαο 

Κνπθνχιεο Γηψξγνο Μνξθνινγίαο 

Δξγαζηήξην Κιηληθήο 

Φαξκαθνινγίαο 

αθειιαξίδεο Νηθφιανο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ  

Δξγαζηήξην Κιηληθήο 

Υεκείαο 

Πεηεηλάθε Δπζπκία Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ --

Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Κπηηαξνγελεηηθήο 

&Μνξηαθήο Γελεηηθήο 

Σζέδνπ Αζπαζία Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Δξγαζηήξην 

Μηθξνβηνινγίαο 

Πεηεηλάθε Δπζπκία Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Παζνινγίαο Αλαηνκηθήο 

Κνπθνχιεο Γηψξγνο Μνξθνινγίαο 

Δξγαζηήξην Ππξεληθήο 

Ηαηξηθήο 

Γεσξγνχιηαο 

Παλαγηψηεο 

Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 
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Δξγαζηήξην Τγηεηλήο & 

Δπηδεκηνινγίαο 

Υαηδερξηζηνδνχινπ 

Υξήζηνο 

Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 

Δξγαζηήξην 

Φαξκαθνινγίαο 

αθειιαξίδεο Νηθφιανο Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

Δξγαζηήξην 

Φπζηνινγίαο 

Υαηδφγινπ Υξπζή Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 

 

-Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Παξφιν πνπ νη δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο, ππάξρεη αθφκε κεγάιε αλεπάξθεηα ηφζνλ ησλ θηηξηαθψλ φζνλ θαη άιισλ 

ππνδνκψλ. πγθεθξηκέλα ππάξρεη έιιεηςε θνηλνχ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ πνπ λα 

εμππεξεηεί γεληθέο αλάγθεο ησλ εξεπλεηψλ ηεο ρνιήο. Τπάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθέο 

ειιείςεηο ζε ρψξνπο θαη ηδηαίηεξα κεγάια πξνβιήκαηα κε ηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπο. 

Σέινο, ην Σκήκα αδπλαηεί θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ρξεκαηνδφηεζεο, λα ζπληεξήζεη θαη 

ηδίσο λα αλαβαζκίζεη ην δηαζέζηκν εξεπλεηηθφ εμνπιηζκφ. 

 

-Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο εξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο ραξαθηεξίδεηαη ζρεηηθά επαξθήο θαη θαηάιιεινο. 

 

-Καιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;  

Όρη, δελ θαιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, 

θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ρψξνπ πεηξακαηφδσσλ θαη ρψξνπ πεηξακαηηθνχ 

ρεηξνπξγείνπ.  

 

-Πνηά εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; 

Γελ θαιχπηνληαη επαξθψο απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο φζα αληηθείκελα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα. 

 

-Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

Γίλεηαη αξθεηά έσο πνιχ εληαηηθή ρξήζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ απμεκέλνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ. 

 

-Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο 

αλαλέσζεο/επηθαηξνπνίεζεο; 

Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ρξεκαηνδνηείηαη 
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κέζσ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη ΔΠΑ. 

5.4. Πψο θξίλεηε ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;
19

 

-Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

-Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ; 

(α) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ; 

(β) Σε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; 

(γ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; 

(δ) Σε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; 

-Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; 

-Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

ηνπ Τκήκαηνο; 

-Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ ηα κέιε ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο; 

(α) Σε ζπλέδξηα κε θξηηέο 

(β) Σε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο 

Οη απαληήζεηο ζηα ππνεξσηήκαηα απαληψληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

Σκήκα Ηαηξηθήο 

Αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ 

Έηνο αλαθνξάο 2010 2011 2012 2013 

Βηβιία κνλνγξαθίεο 25 32 47 34 

Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 765 753 586 908 

Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 66 80 15 45 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 762 717 305 586 

Πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο 87 158 29 206 

Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 97 135 62 94 

Άιιεο εξγαζίεο 23 9 2 29 

                                                   
19 Σπκπιεξψζηε ηνλ Πίλαθα 15. 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  74 

Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε 

θξηηέο ρσξίο πξαθηηθά 320 276 323 301 

Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα ρσξίο 

θξηηέο ρσξίο πξαθηηθά 70 33 38 55 

Άιια 62 43 53 85 
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5.5. Πώς κρίνετε τον βαθμό αναγνώρισης της έρεσνας ποσ γίνεται στο Τμήμα από τρίτοσς;20 

-Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

-Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κειψλ 

ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

-Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά; 

-Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ππήξμαλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

-Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πεξηνδηθψλ. 

-Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνχο / εξεπλεηηθνχο θνξείο 

γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

-Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά; 

-Πφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε  ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  

-Υπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ 

κειψλ ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

 

 

 

Οη απαληήζεηο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
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Σκήκα Ηαηξηθήο 

Αλαγλψξηζε επηζηεκνληθνχ & άιινπ έξγνπ 

Έηνο αλαθνξάο 2010 2011 2012 2013 

Δηεξναλαθνξέο 20985 24080 25087 36845 

Αλαθνξέο εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 2084 1755 2907 9508 

Βηβιηνθξηζίεο 14 7 35 58 

πκκεηνρή ζε Δπηηξνπέο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα 229 235 205 304 

πκκεηνρή ζε ζπληαθηηθέο  επηηξνπέο ζε 

επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 77 66 84 139 

Κξηηέο ζε πεξηνδηθά 396 464 455 718 

Πξνζθιήζεηο ζε δηαιέμεηο 141 185 157 312 

Δπξεζηηερλίεο 8 8 2 6 

Βξαβεία 54 52 54 97 

Σηκεηηθνί ηίηινη 8 7 6 49 
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5.7.  Πψο θξίλεηε ηηο δηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε 

κέιε ηνπ Σκήκαηνο; 

-Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο;  

(α) ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο; 

(β) ζε επίπεδν ηδξχκαηνο;  

(γ) ζε εζληθφ επίπεδν; 

(δ) ζε δηεζλέο επίπεδν; 

-Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, αληεπηζηέιινληα 

κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο; 

Γηεζλείο Σηκεηηθέο Γηαθξίζεηο 

 

Ολνκαηεπψλπκν Ηδηφηεηα Έηνο 

Αλαθνξάο 

 

Εαραξνχιεο 

Γεκήηξηνο 

Δπίηηκν κέινο (Fellow of Eundem), 

Βαζηιηθφ Κνιιέγην ηνπ Υεηξνπξγψλ ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. ε εηδηθή ηειεηή 

ζην Λνλδίλν, απνλεκήζεθε ε παξαπάλσ 

δηάθξηζε σο αλαγλψξηζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ θιηληθνχ, εξεπλεηηθνχ θαη 

δηδαθηηθνχ ηνπ έξγνπ. Ζ δηάθξηζε απηή 

δίλεηαη ζε επηζηήκνλεο κε εμαηξεηηθή 

δηεζλή αλαγλψξηζε θαη έρεη δνζεί ζε 

ειάρηζηνπο Έιιελεο ρεηξνπξγνχο 

2014 

Μεζζήλεο Ησάλλεο Σίηινο ηνπ επίηηκνπ κέινπο (Fellow ad 

Eundem).Ζ δηάθξηζε απηή πνπ δίλεηαη 

ζε επηζηήκνλεο κε εμαηξεηηθή δηεζλή 

αλαγλψξηζε δφζεθε σο αλαγλψξηζε ηνπ 

ζεκαληηθνχ εξεπλεηηθνχ θαη 

επηζηεκνληθνχ έξγνπ ηνπ θ. Μεζζήλε ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ επηζηεκνληθή 

πξνζθνξά ηνπ Καζεγεηή θ. Μεζζήλε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο 

Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο θαη 

εηδηθφηεξα ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνληζζεί ε 

θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο Μαηεπηηθήο 

2013 
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θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ε νπνία 

θαηέρεη θαη Δπξσπατθή δηαπίζηεπζε. Ζ 

πξνζθνξά αθνξά ζηε Μαηεπηηθή θαη 

Γπλαηθνινγία αιιά θαη ζηελ 

Δμσζσκαηηθή Γνληκνπνίεζε, αθνχ 

ζηελ Κιηληθή ιεηηνπξγεί εληφο ηνπ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ 

δηαπηζηεπκέλν θέληξν εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο, παξέρνληαο πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο ηεο 

Θεζζαιίαο. 

Βξαβεχζεηο 

Εηληδαξάο Ζιίαο Βξαβείν Γηαθεθξηκέλνπ εξεπλεηή 2010 2011 

Γνπξγνπιηάλεο 

Κσλ/λνο 

Σηκεηηθή Βξάβεπζε 2011 

Μαιίδνο Κσλ/λνο Σηκεηηθή Βξάβεπζε 2011 

Δπίηηκνη Γηδάθηνξεο 2004-2014 

Ολνκαηεπψλπκν Ηδηφηεηα Ζκεξνκελία 

Αλαγφξεπζεο 

Γηψξγνο 

ηακαηνγηαλλφπνπινο 

Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Washington 26/5/2004 

Αξρηεπίζθνπνο 

Σηξάλσλ θαη 

Γπξξαρίνπ Πάζεο 

Αιβαλίαο θθ 

Αλαζηάζηνο 

Μαθαξηφηαηνο Αξρηεπίζθνπνο Σηξάλσλ 

θαη Γπξξαρίνπ θαη Πάζεο Αιβαλίαο 

1/6/2005 

Κσλ/λνο ηεθαλήο  Οκφηηκνο Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Αθαδεκατθνχ 

θαη Πξνέδξνπ Αθαδεκίαο Αζελψλ 

8/11/2006 

Γεκήηξηνο 

Σξηρφπνπιoο 

Καζεγεηήο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Harvardθαη Karolinska θαη κέινο ηεο 

Αθαδεκίαο Αζελψλ 

13/6/2007 

Αλδξέαο  

Ν. Νηθνιαΐδεο  

Οκφηηκνο Καζεγεηήο ηνπ Imperial 

Collegeηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Λνλδίλνπ 

26/5//2008 

Harisios Boundoulas Professor of Medicine, Cardiology and 13/10/2009 
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Pharmacy(Emeritus).The Ohio State 

University Director, Center for  

Clinical Research President Scientific 

Council Foundation of Biomedical 

Research Academy of Athens President 

Hellenic Cardiological Society 

Tsokos Maria 

 

Γηεπζχληξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Ζιεθηξνληθνχ Μηθξνζθνπίνπ θαη 

Βηνινγίαο Παηδηαηξηθψλ φγθσλ ζην 

Παζνινγν αλαηνκηθφ Δξγαζηήξην ηνπ 

ΝΗΖ 

2/3/2010 

Sadis Matalon PhD., Alice Mc Neal Professor and Vice 

Chair for research in the University of 

Alabama at Birmingham (UAB) 

Department of Anesthesiology 

6/5/2010 

Υαξάιακπνο 

Μνπηζφπνπινο 

 

Καζεγεηήο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ 

6/5/2010 

George C. Tsokos 

 

Καζεγεηήο Παζνινγίαο ζηελ Ηαηξηθή 

ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε Βνζηψλε 

ησλ ΖΠΑ θαη Γηεπζπληήο ζην 

Ρεπκαηνινγηθφ Σκήκα θαη θέληξν 

Αλνζνινγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Βeth 

Israel Deaconess 

7/6/2015 

Dimitri Phillippe 

Mikhailidis 

 

Academic Head,  Department of 

Bioclinical Biochemistry Royal Free 

Hospital Campus 

University College London Medical 

School, University College 

London(UCL) 

14/2/2012 

Juan Carlos Parodi 

 

 

Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο 

1/10/2013 

Michael J. Patzakis 

 

Chair at The Vincent and Julia Meyer, 

USC Department of Orthopedic 

Surgery, Chief of Orthopedic Surgery 

Service, USC University Hospital, Los 

Angeles California USA 

1/10/2013 
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Louis L. Pisters 

 

Professor, Department of Urology, 

Division of Surgery, The University of 

Texas 

3/7/2014 

Απφζηνινο 

Παπαγεσξγίνπ 

Καζεγεηήο Παηδηαηξηθήο Μαηεπηηθήο 

θαη Γπλαηθνινγίαο ηνπ 

ΠαλεπηζηεκίνπMcGillζην Μφληξεαι 

ηνπ Καλαδά 

25/7/2014 

 

5.8.  Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ/ζπνπδαζηψλ ζηελ έξεπλα; 

-Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Τκήκαηνο; Πφζνη 

κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο; 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ παίξλεη κέξνο ζε θιηληθά ή πεηξακαηηθά 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο θπξίσο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ αληαιιαγψλ θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

Αληίζεηα κεγάινο αξηζκφο ηαηξψλ απνθνίησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηφο 

καο έρεη εγγξαθεί θαη ελ ησ κεηαμχ απέθηεζε επαμίσο δηδαθηνξηθφ δίπισκα. Πάλσ ζε απηή ηε 

βάζε ε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ελζαξξχλεηαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ 

θαη πξέπεη λα δηεπθνιχλεηαη κε νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη ππνδνκέο απφ ην Σκήκα.  
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6. Σρέζεηο κε θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα 

ηωλ ζρέζεώλ ηνπ κε ΚΠΠ θνξείο, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξωηήζεωλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο 

ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ 

Μνλάδωλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).  

 

Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: 

α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα 

αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

 

6.1. Πψο θξίλεηε ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο; 

-Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Τκήκα θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία; 

Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ην Σκήκα έρεη αλαπηχμεη ηηο αθφινπζεο ζπλεξγαζίεο κε 

ΚΠΠ θνξείο. 

Δλεκεξψζεηο ζε ζρνιεία, ΗΔΚ, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη ζην ζηξαηφ. Γηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηεο Λάξηζαο θαη αληίζηνηρε πξνβνιή απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, 

θαζψο θαη εθδφζεηο θαη δηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ. 

Δθηεηακέλα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ κέζα απφ ηηο ππνδνκέο αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ (π.ρ. ΔΟΠΣΣ) θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.  

πκκεηνρή ζε εκεξίδεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηλζηηηνχην Αγγεηαθψλ Παζήζεσλ, 

Ηλζηηηνχην Μειέηεο Θξφκβσζεο θαη Αληηζξνκβσηηθήο Αγσγήο, Κέληξν Πξνζηαζίαο 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία << ΑΡΗΣΔΤ >>, ην ΚΔΔΛΠΝΟ θαη ηελ Πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο, ηελ Σξνραία Λάξηζαο, ηελ Σξνραία Καιακπάθαο, ην πεξηνδηθφ Bone & 

Joint Decade, ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Μεηακνζρεχζεσλ, ην ζχιινγν Καξθηλνπαζψλ 

Λάξηζαο, ηελ Διιεληθή Αληηθαξθηληθή Δηαηξεία, ην ΔΚΔΣΑ θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν 

Δξεπλψλ Ππξεληθήο Δλέξγεηαο (CERN).  

Αληηθαπληζηηθή εθζηξαηεία ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηαηξείν Γηαθνπήο Καπλίζκαηνο. Σν 

πξφγξακκα εθαξκφζηεθε θαη ζε εηδηθφ πιεζπζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο θπιαθέο 

Καζζαβέηεηαο ηνπ Βφινπ.  

Μέινο ηνπ Σκήκαηνο έρεη δηαηειέζεη κέινο ηνπ Γ... ηνπ Οξγαληζκνχ Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Λαξηζαίσλ  
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-Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά; 

ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ΓΔΠ /ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλεξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο. 

 

-Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Τκήκαηνο ζπκκεηείραλ 

ζε απηά;  

Οη θνηηεηέο παξαθηλνχληαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ Σκήκαηνο. 

Μέξηκλα ιακβάλεηαη ψζηε λα επαηζζεηνπνηείηαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

θνηηεηψλ. Χζηφζν, ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα θηλεηνπνίεζεο θαη άιισλ θνηηεηψλ.  

-Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ΚΠΠ 

θνξείο; 

Ζ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο πξνβάιιεηαη : 

-κε δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλνχο 

εκβέιεηαο 

-δειηία ηχπνπ ζηνλ ηνπηθφ Σχπν 

-αλαθνηλψζεηο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο,  

-αλαξηήζεηο-ελεκεξψζεηο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ Κιηληθψλ,  

-ζπλεληεχμεηο ζηα ΜΜΔ 

-ζπκκεηνρή ζε εθπνκπέο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο,  

-δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ θαη επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ κε ζπκκεηνρή 

επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ δηεζλνχο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, 

-ζπκκεηνρή ζε εζληθέο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο. 

 

6.2. Πψο θξίλεηε ηε δπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ 

θνξείο; 

-Υπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο; 

ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θπξίαξρν ξφιν παίδεη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο, νη 

ζρέζεηο θαη ε εκβέιεηα ησλ κειψλ ΓΔΠ θαη ησλ Κιηληθψλ ή Δξγαζηεξίσλ πνπ 

αλήθνπλ. Γελ ππάξρνπλ γεληθνί θαη εηδηθνί κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο θαζνξηζκέλνη 

απφ ην Σκήκα. Δπίζεο, δελ ππάξρεη κεραληζκφο γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ πνπ 

επηηειείηαη ζηα Δξγαζηήξηα θαη Κιηληθέο ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο, κε απνηέιεζκα απηφ 

λα ελαπφθεηηαη ζηα ίδηα ηα κέιε ΓΔΠ. ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο πξνζθέξεη ε Ηζηνζειίδα ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο. Ζ 

αμηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαζψο θαη ε ζεζκνζέηεζε ηξφπσλ 

δηαξθνχο πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο ζα είρε ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ 
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θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ.  

 

-Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Τκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ;  

Θεηηθά, πξνζπαζψληαο κε θαηλνηφκεο ηδέεο λα δηαηεξνχλ ηηο ήδε αλεπηπγκέλεο 

ζπλεξγαζίεο θαη λα δηεξεπλνχλ επέθηαζε απηψλ θαη αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηψλ ζε λέα 

πεδία ελδηαθέξνληνο.  

 

-Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΚΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; 

Πνιχ ζεηηθά, Ζ Ίδξπζή ηνπ Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο ήηαλ φρη κφλν απνηέιεζκα ζρεδηαζκνχ. 

αιιά θαη απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ παξαρψξεζε ηεο έθηαζεο 

απφ ηε Γεκνηηθή αξρή γηα αλέγεξζε ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Ννζνθνκείνπ, απφ ηε 

δηαρξνληθή ζηήξημε ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο (παξαρψξεζε πξνζσπηθνχ 

δηακφξθσζε πεξηβάιινληαο ρψξνπ ζην πιαίζην εππξεπηζκνχ) αιιά θπξίσο απφ ηηο 

απζφξκεηεο πξσηνβνπιίεο δσξεηψλ θαη επεξγεηψλ απφ ηελ Ίδξπζε ηνπ έσο ζήκεξα. 

Σν θνηλσληθφ έξγν πνπ επηηειείηαη ζην Σκήκα Ηαηξηθήο πέξα απφ ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηνλ εθνδηαζκφ ησλ θνηηεηψλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο έρεη θαη κηα άιιε δηάζηαζε: 

ηελ παξνρή Τςειήο ηάζκεο Τπεξεζίεο Τγείαο ζε θαηνίθνπο ηεο Κεληξηθήο Διιάδαο. 

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν ε πξνψζεζε ηεο έξεπλαο ε ζεκειηαθή πξνζθνξά ηνπ ζηελ 

αιιαγή ηνπ ράξηε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη ε αλαπηπμηαθή πξνζθνξά ηνπ Ηαηξηθνχ 

Σκήκαηνο ην έρεη θαηαμηψζεη ηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ ρψξν ηεο Διιάδαο. 

 

-Γηαζέηεη ην Τκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; 

Ναη. Σν Σκήκα δηαζέηεη αξθεηά πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ 

φπσο:  

-Δξεπλεηηθφ Δξγαζηήξην ηεο Παζνινγηθήο Κιηληθήο  

-Δξγαζηήξην Αλνζνινγίαο  

-Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο  

-Hand Trauma Center, ESSKA Training Center, Οξζνπεδηθή Κιηληθή  

-Αγγεηνινγηθφ Δξγαζηήξην Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο (πηζηνπνίεζε απφ ΚΔΣ) σο 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν εμεηδίθεπζεο Αγγεηνρεηξνπξγψλ ζηνπο ππεξήρνπο αγγείσλ  

 

-Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Τκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε ΚΠΠ θνξείο;  

Όζεο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ππάξρνπλ, αμηνπνηνχληαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιιά γλσζηηθά αληηθείκελα, θπξίσο ηα θιηληθά αληηθείκελα (π.ρ. 

νιφθιεξνο ν Σνκέαο Υεηξνπξγηθφο), ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αλαπηχμνπλ ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ κπνξνχλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο. 

ε απηφλ ηνλ Σνκέα, είλαη απαξαίηεηνο ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ 
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ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο ή ε αλάπηπμε λέσλ ππνδνκψλ. 

 

6.3. Πψο θξίλεηε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο; 

-Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή ζηνλ 

ηχπν; 

Ναη. Αλαθνηλψζεηο γίλνληαη ζε έγθπξα πεξηνδηθά ζηνλ εκεξήζην ηνπηθφ θαη εζληθφ 

ηχπν, ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ ηειεφξαζε. 

 

-Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΚΠΠ θνξέσλ 

ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Τκήκαηνο; 

Ναη. ρεδφλ ην ζχλνιν ησλ Κιηληθψλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο, δηνξγαλψλνπλ 

ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη δηεκεξίδεο, ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, εζληθά θαη δηεζλή 

ζπλέδξηα, πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ ΚΠΠ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο 

ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο. ε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ηα ηνπηθά αιιά θαη ηα εζληθά ΜΜΔ. 

 

-Υπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Τκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ 

θνξέσλ; 

Ναη. Γεληθφηεξα ππάξρεη ε ηάζε νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε ΚΠΠ 

θνξέσλ λα πξνζθαινχληαη ζηε δηνξγάλσζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ησλ εθδειψζεσλ ηνπ 

Σκήκαηνο. Δπίζεο φπνπ είλαη εθηθηφ δεηείηαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο  

6.4. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία; 

-Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;  

Όρη, πξνο ην παξφλ. Δίλαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Σκήκαηνο λα ελζσκαησζνχλ 

ζηνρεπφκελεο επηζθέςεηο θνηηεηψλ ζε ΚΠΠ ρψξνπο. 

 

--Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΚΠΠ θνξέσλ; 

Ναη. ηηο εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζηειέρε ησλ ΚΠΠ 

θνξέσλ. 

 

--Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΚΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο; 

Όρη, πξνο ην παξφλ. Γηεξεπλάηαη απηή ε δπλαηφηεηα. 
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6.5. Πψο θξίλεηε ηε ζπκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή 

αλάπηπμε; 

Σν Σκήκα έρεη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Λάξηζαο αιιά θαη ηεο 

νιφθιεξεο ηεο Θεζζαιίαο δηακέζνπ ηεο ίδξπζεο/αλάπηπμεο εηαηξεηψλ/επηρεηξήζεσλ 

εμαηηίαο  

 ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

  ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ  

 ηνπ επηζηεκνληθνχ/λνζειεπηηθνχ/δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ επηιέγεη λα δήζεη 

εδψ  

 ησλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ ηνπηθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο πνπ 

νξγαλψλνληαη ζε φιεο ηηο πφιεηο ηεο Θεζζαιίαο.  

 

-Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;  

Τπάξρνπλ ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο πνπ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ζεσξνχληαη 

βηψζηκεο.  

 

-Σπλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Τκήκαηνο θαη ΚΠΠ θνξέσλ; 

Ναη. πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ Δξγαζηεξίσλ θαη Κιηληθψλ ηνπ 

Σκήκαηνο αιιά ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο παξαπέξα αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

 

-Δθπξνζσπείηαη ην Τκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη αλαπηπμηαθά 

φξγαλα; 

Ναη, αιιά απνζπαζκαηηθά θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Γελ είλαη ζεζκνζεηεκέλε ε 

εθπξνζψπεζε ηνπ Σκήκαηνο ζηνπο ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο γεγνλφο 

πνπ πεξηνξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ηνπ. Υξεηάδεηαη ε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ψζηε λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία 

θαη ε γλψζε ηνπ Σκήκαηνο. 

 

-Σπκκεηέρεη ελεξγά ην Τκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο; 

Ναη. Σν Σκήκα ζπκβάιιεη ζπζηεκαηηθά ζε φπνηνπο ηνκείο δίλεηαη ηέηνηα δπλαηφηεηα. 

Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη, ε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο Γηαγλσζηηθνχ, Θεξαπεπηηθνχ 

θαη Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ Νενπιαζηψλ θαη Μνλάδαο Θεξαπείαο Πξσηνλίσλ ζηε 

Λάξηζα (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ηαηξηθή ρνιή, ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, ην ΔΚΔΑ 

θαη ην Δπξσπατθφ Κέληξν Δξεπλψλ Ππξεληθήο Δλέξγεηαο (CERN). Δπίζεο ζεκαληηθά 

πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο αλίρλεπζεο λνζεκάησλ έρνπλ πινπνηεζεί ή πινπνηνχληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο ππνδνκέο ηεο 5εο Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο θαη ηεξεάο 
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Διιάδαο.  

 

-Υπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Τκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο κε 

αληίζηνηρα Τκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;  

Ναη. Σν ζχλνιν ησλ Κιηληθψλ θαη Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη 

ζπζηεκαηηθά κε Σκήκαηα ηνπ Π.Θ. αιιά θαη άιισλ ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ γηα εθπφλεζε 

δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνρεπκέλεο έξεπλαο θαζψο θαη 

ζε αληαγσληζηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο.  

 

-Αλαπηχζζεη ην Τκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, 

θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή;  

Ναη, κέζσ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ θαη ζπλεξγαζηψλ κε ηηο δνκέο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη κε εζληθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. 

Γξακκαηεία Έξεπλαο &Σερλνινγίαο, θ.α.). Γσξεέο απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο έρνπλ αμηνπνηεζεί ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπνίεζεο εξεπλεηηθψλ 

έξγσλ θαη αλαλέσζεο ππνδνκψλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θιηληθψλ. 

  

-Πψο ζπκκεηέρεη ην Τκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά θαη 

αθαδεκατθά δίθηπα; 

Ζ ζπκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά 

θαη αθαδεκατθά δίθηπα, γίλεηαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα απφ 

αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο, επηζηεκνληθέο εθδειψζεηο θαη 

ζπλέδξηα θαζψο θαη ζηνρεπκέλα ζεκηλάξηα κε ζπλ-δηνξγαλσηέο αλαγλσξηζκέλνπο 

επηζηεκνληθνχο θαη εξεπλεηηθνχο θνξείο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ή κε 

πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο απφ πςεινχ επηπέδνπ.  

 

-Τν Τκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ 

απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη πνηθίιεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη ππφ ηελ κνξθή απηφλνκσλ 

εθδειψζεσλ (π.ρ. Άκπεινο & Οίλνο ζηελ πξφιεςε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ, 

Έθζεζε παηδηθήο δσγξαθηθήο, Έθζεζε εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ ΚΔΘΔΑ Έμνδνο, 

Έθζεζε παιαηνληνινγηθψλ επξεκάησλ, θ.α.), εθδφζεσλ (π.ρ. έθδνζε γηα ηελ 

παιαηνληνινγηθή ζπιινγή) θαζψο θαη κε αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο (αλάξηεζε 

εηθαζηηθήο παξέκβαζεο ζηε κεηφπε ηνπ θηεξίνπ Καηζίγξα), πξσηνβνπιίεο 

εζεινληηθήο πξνζθνξάο θιπ. 
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7. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα 

ηεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκαϊθήο αλάπηπμήο ηνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξωηήζεωλ πνπ 

αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν 

«Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο 

Πνηόηεηαο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, 

(http://www.adip.gr).  

 

Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: 

α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα 

αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

7.1 Πψο θξίλεηε ηε ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο; 

-Πνηα είλαη ε ζπκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε δηακφξθσζε θαη 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ; 

 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη ζηνπο εμήο ππιψλεο  

Α. Δθπαίδεπζε Γηδαζθαιία 

Β. Έξεπλα- Πξναγσγή ηεο γλψζεο Κέληξα αξηζηείαο κε ζπλεξγαζίεο κε 

Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ. πλεξγαζίεο κε θεκηζκέλεο Ηαηξηθέο ρνιέο ηνπ 

Δμσηεξηθνχ 

Γ. Παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη θαηαμίσζε ζηελ ηνπηθή θαη παλειιαδηθή 

θνηλσλία 

Γ. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε 

Δ. Αλαγλσξηζηκφηεηα Δμσζηξέθεηα 

Σα ρξνληθά νξφζεκα γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζηφρσλ απηψλ (milestones) ζα πξέπεη 

λα ηεξαξρεζνχλ απφ ην ΗΣΠΘ  

 

Α. Δθπαίδεπζε Γηδαζθαιία 

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ελψ ζπλαθήο είλαη θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ. 

http://www.adip.gr/
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Ζ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο κε δείθηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ε αλαλέσζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ, ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε θπζηνγλσκία ηνπ Σκήκαηνο. 

Πξνπηπρηαθέο πνπδέο: 

Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ έρεη πηνζεηήζεη ην Δπξσπατθφ ζχζηεκα 

Μεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) κε ην νπνίν γίλεηαη εχθνιε ε αληαιιαγή 

θνηηεηψλ κεηαμχ δηαθφξσλ Δπξσπατθψλ Παλεπηζηεκίσλ κε ην πξφγξακκα 

Socrates/Erasmus.  

Ζ δηδαζθαιία ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε θάζε κάζεκα θαζνξίδεηαη ηφζν ζην 

πεξηερφκελν φζν θαη ζηε κέζνδν δηδαζθαιίαο απφ ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ 

καζήκαηνο. Έηζη, ε δηδαζθαιία πξέπεη λα έρεη πξνθαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο, 

κεηξνχκελα απνηειέζκαηα φρη κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ, αιιά θαη ζηελ 

απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, απαξαίηεηα γηα επίιπζε πνιχπινθσλ 

ηαηξηθψλ πξνβιεκάησλ. πλπθαζκέλα κε απηά ε εζηθή δενληνινγία, ε αλάπηπμε 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο. 

Θα πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα γηα δηαηήξεζε ηεο αλαινγίαο ελεξγψλ 

θνηηεηψλ πξνο κέιε ΓΔΠ ίζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ (14.9).  

Έλα άιιν ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα ζπδεηεζεί είλαη ην ελδερφκελν κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

ηεο εμαεηνχο θνίηεζεο.  

Γελ πξέπεη λα παξαιείςνκε ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο 

θνηηεηηθήο Μέξηκλαο. Ο θνηηεηέο καο δελ έρνπλ Φνηηεηηθή εζηία θαη ππάξρνπλ 

δπζρέξεηεο ζηε ζίηηζε. 

Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο: 

Σα Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΠΜ) ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα 

ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο/θνηλσλίαο θαη ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη λα 

αλαλεψλνληαη. Σα Γηαηκεκαηηθά θαη δηαπαλεπηζηεκηαθά ΠΜ πξνζθέξνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια Σκήκαηα θαη παλεπηζηήκηα κε φθεινο ηε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Χζηφζν, ζηα ΠΜ πξέπεη λα γίλεηαη αμηνπνίεζε πφξσλ κε 

θνηλά καζήκαηα θνξκνχ θαη κεηαθνξά δηδαθηηθψλ κνλάδσλ. Ζ ζπλεξγαζία κε 

Παλεπηζηήκηα εμσηεξηθνχ έρεη πνιιαπιά νθέιε. Πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΠ δίλνληαη ζηελ ελφηεηα «πκπεξάζκαηα». 

Γηδαθηνξηθέο πνπδέο: 

Ζ εθαξκνγή απζηεξφηεξνπ πιαηζίνπ ζηνλ θαλνληζκφ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ: 

ζα βνεζήζεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπο 

-αξηζκφο επηβιεπνκέλσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ αλά κέινο ΓΔΠ  

-αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά σο πξνυπφζεζε 

γηα ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.  
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Β. Έξεπλα- Πξναγσγή ηεο γλψζεο Κέληξα αξηζηείαο κε ζπλεξγαζίεο κε 

Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Ζ έξεπλα πξνάγεη ηε γλψζε, είλαη ζπζηαηηθφ άξξεθηα δεκέλν κε ηελ απνζηνιή ηνπ 

Σκήκαηνο θαη απνηειεί ην θχξην κέηξν αλαγλψξηζεο ηνπ ΗΣΠΘ ζην δηεζλέο 

αθαδεκατθφ γίγλεζζαη.. ηφρνο είλαη  ν κέζνο φξνο ησλ δεκνζηεχζεσλ αλά κέινο ΓΔΠ 

αλά έηνο λα είλαη ζπγθξίζηκνο κε αλαγλσξηζκέλεο Ηαηξηθέο ρνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΗΣΠΘ, παξά ηε κεγάιε έιιεηςε  αλέπηπμαλ δξαζηεξηφηεηα ηφζν 

ζηε βαζηθή φζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ην δεκνζηεπκέλν εξεπλεηηθφ έξγν 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία. 

ήκεξα έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπλζήθεο γηα ζηνρεπκέλεο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε επηζηεκνληθψλ εξσηεκάησλ ζηα νπνία επηδηψθεηαη 

ε αξηζηεία. ήκεξα είκαζηε ζε ζέζε λα επηθεληξσζνχκε ζε βαζηθή έξεπλα, αιιά 

θπξίσο ζε κεηαθξαζηηθή έξεπλα, δεκφζηα πγεία, επίδξαζε πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία  

θιπ.  

Ζ έξεπλα ζήκεξα απαηηεί αθξηβά κεραλήκαηα θαη απαηηεί πνιιαπιή θαη κεγάιε 

εμεηδίθεπζε. Ζ νξζή ρξήζε πφξσλ απαηηεί ηελ αγνξά ζπζθεπψλ εξγαζηεξίνπ γηα 

θνηλή ρξήζε (corefacilities). H πνιππινθφηεηα ηεο έξεπλαο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κε 

άιια Παλεπηζηήκηα/Δξεπλεηηθά Κέληξα ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, ψζηε θάζε 

εξεπλεηηθφ Κέληξν λα ζπλεηζθέξεη κε ηελ εκπεηξία/ηερλνγλσζία/δεμηφηεηεο θαη ηα 

εξεπλεηηθά κέζα. Έηζη, Γηαηκεκαηηθέο, Γηαπαλεπηζηεκηαθέο ζπλεξγαζίεο ζηελ 

έξεπλα είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ.  

Σν ΗΣΠΘ  έρεη ζηφρν λα δηαζέζεη πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ αλάπηπμε 

Κέληξσλ Αξηζηείαο, γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα.  

ην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία θαη παξαγσγηθνχο 

Φνξείο γηα εθκεηάιιεπζε ηπρφλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ έξεπλαο, πνπ ζα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα απαζρφιεζε ζηνπο απφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο καο. 

Γ. Παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ Τγείαο θαη θαηαμίσζε ζηελ ηνπηθή θαη παλειιαδηθή 

θνηλσλία 

Ζ αλάπηπμε ηνπ ΗΣΠΘ ζην Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο έρεη 

αλεβάζεη πνιχ ην εχξνο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη 

ζηελ νπζία έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηνλ «Υάξηε ησλ Τπεξεζηψλ Τγείαο» ζηελ Κεληξηθή 

Διιάδα. Υάξε ζηε κεγάιε θνηλσληθή απήρεζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο, δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα κέιε ΓΔΠ θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, ε θαηαμίσζε 

απφ ηελ θνηλσλία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη πνιχ πςειή. 

ην πιαίζην ηεο αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πγείαο, ην ΗΣΠΘ ζα 

πξέπεη λα πξνσζήζεη ηε ζχλδεζε-σο παξαξηήκαηα-ησλ θιηληθψλ θαη εξγαζηεξίσλ 
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ησλ γεληθψλ λνζνθνκείσλ ησλ φκνξσλ λνκψλ κε ηηο αληίζηνηρεο θιηληθέο θαη 

εξγαζηήξηα ηνπ ΠΓΝ Λάξηζαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα εμνκνησζεί ε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ Τγείαο ζηελ θεληξηθή Διιάδα, ζα κεησζεί ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ 

(εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο ζα είλαη ιηγφηεξεο θαη ζα γίλνληαη ζε έλα εξγαζηήξην). 

Παξάιιεια, ζα εμνκνησζεί θαη ε παξερφκελε εθπαίδεπζε ησλ εηδηθεπφκελσλ ηαηξψλ 

θαη παξαταηξηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ θεληξηθή Διιάδα.  

Πέξα απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ Τγείαο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε 

πνιπεπίπεδε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα πέξαλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ θαη ησλ 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, κε ζεηξά θαζηεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ θαη 

ζπλεδξίσλ κε ηνπηθή, Δζληθή θαη Γηεζλή εκβέιεηα έρεη θαηαζηήζεη ηελ Λάξηζα έλα 

πφιν ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηηο Βηνηαηξηθέο επηζηήκεο. Απηφ έρεη ζπκβάιιεη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο κε πνιιαπιά νθέιε ζηελ πνηφηεηα δσήο, 

ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία.  

Γ. Οηθνλνκηθή αλάπηπμε  

Με δεδνκέλε ηελ νινέλα κεηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο, ην ΗΣΠΘ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηήζεη πφξνπο απφ άιιεο πεγέο φπσο: 

I. Αλαδήηεζε θιεξνδνηεκάησλ δσξεψλ ή ρνξεγηψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη έλαο 

ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο. 

II. Υξεκαηνδνηνχκελα Δζληθά θαη Γηεζλή αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. θαη έξγα (Δπηηξνπή Δξεπλψλ). Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Σκήκα ζα 

πξέπεη λα πξνλνήζεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

Μειψλ ΓΔΠ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ πξνηίζεληαη λα θαηαζέζνπλ 

εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. Απηφ ζα βνεζήζεη πνιχ θαη ζηελ απαζρφιεζε 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη εξεπλεηψλ, επεηδή ηα πξνγξάκκαηα απηά 

πξνυπνζέηνπλ ζπλεξγαζία κε θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. Ζ 

επηηπρήο έθβαζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ απμάλεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα 

ηνπ Σκήκαηνο καο . 

III. Παξνρή δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ εξγαζηεξίσλ. Ζ ξνή εζφδσλ απφ παξνρή 

δηαγλσζηηθψλ ππεξεζηψλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΗΣΠΘ απνηειεί κηα ζρεηηθά 

ζηαζεξή πεγή εζφδσλ γηα ην Παλεπηζηήκην θαη ην ΗΣΠΘ. Ζ νξγαλσηηθή θαη 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απφ πιεπξάο ΗΣΠΘ επηβάιιεηαη, 

ψζηε λα κεγηζηνπνηεζνχλ απηέο νη εηζξνέο εζφδσλ.  

IV. Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ. Σν Σκήκα καο έρεη 5 ΠΜ θαη ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ απηφ. Σα ΠΜ είλαη ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ 

γηα ην Σκήκα ην Ίδξπκα θαη γηα πνιιά Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ 

δεκηνπξγία Αγγιφθσλνπ ΠΜ γηα ηελ πξνζέιθπζε θνηηεηψλ απφ ηελ Δπξψπε 

θαη ηελ Δγγχο αλαηνιή, ε ρνξήγεζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ πνπ είλαη 
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αληαγσληζηηθνί θαη ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε, ε 

πξνζέιθπζε θαηαμησκέλσλ θαζεγεηψλ κε δηεζλή αλαγλψξηζε, ε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο θαη ε νινθιεξσκέλε δηαθήκηζε, ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Σκήκαηνο. 

V. Οινθιεξσκέλεο ζεηξέο καζεκάησλ κε πηζηνπνηεηηθφ. Ζ ξαγδαία αχμεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζηελ Ηαηξηθή θαη ηνπο θιάδνπο ηεο είλαη δχζθνιν λα ηελ 

παξαθνινπζήζεη ν ζεκεξηλφο ηαηξφο. Σν ΗΣΠΘ είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε, 

ιφγσ ζέζεο, λα πξνζθέξεη, κε ακνηβή, νινθιεξσκέλε ζεηξά καζεκάησλ ζέλα 

ζέκα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζεηξψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη: ρξήζε 

αληηβηνηηθψλ ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή.  

           -ρξήζε αλνζνινγηθψλ εμεηάζεσλ ζηελ εμσλνζνθνκεηαθή ηαηξηθή  

           -MRIκπνζθειεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

VI. Απνγεπκαηηλά ηαηξεία. Ζ εηζξνή εζφδσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ, κνινλφηη έρεη ππνρσξήζεη αξθεηά κε ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηεο ηειεπηαίαο 4εηίαο, απνηειεί έλα ζηαζεξφ έζνδν ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

VII. Γηνξγάλσζε Γηεζλψλ ζπλεδξίσλ/ζεκηλαξίσλ. Ζ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ 

/ζεκηλαξίσλ κε ζπκκεηέρνληεο απφ ρψξεο εθηφο Διιάδαο είλαη έλα εθηθηφ θαη 

θαιφ κέζν εζφδσλ γηα ην ΗΣΠΘ. Μπνξεί λα γίλεη  

-ζπκκεηνρή νκηιεηψλ κε αλαγλψξηζε απφ ηε βηβιηνγξαθία  

-δηαθήκηζε γηα ηελ πξνζέιθπζε γηαηξψλ θαη άιισλ αζρνινχκελσλ κε 

ηελ πγεία απφ άιιεο ρψξεο. 

Ζ –αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο Λάξηζαο κε δηαθήκηζε ηεο Λάξηζαο σο 

πφιεο ζε ζχλδεζε κε ηε Μπζνινγία θαη ηελ Ηζηνξία ηε γεηηλίαζε κε ηνλ Όιπκπν ησλ 

12 ζεψλ, ην Πήιην ησλ Κεληαχξσλ, ηελ Διβεηία ηεο Πίλδνπ (Λίκλε Πιαζηήξα θαη 

Πεξηνχιη), θαη ηα Μεηέσξα., κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ πξνβνιή ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Σν φηη ην ΗΣΠΘ είλαη ην λεφηεξν Ηαηξηθφ Σκήκα ζηελ Διιάδα απνηειεί ην επάισην 

ζεκείν γηα ηελ επηβίσζε. Θα πξέπεη λα θαηαδείμνκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ΗΣΠΘ θαη 

ηελ πεξαηηέξσ θαζηέξσζε κε γεληθφηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα, θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε..  

Δ.. Αλαγλσξηζηκφηεηα- Δμσζηξέθεηα 

πλεξγαζίεο κε θεκηζκέλεο Ηαηξηθέο ρνιέο ηνπ Δμσηεξηθνχ.  

Θα πξέπεη λα γίλεη εληαηηθνπνίεζε κε πξνζθιήζεηο Καζεγεηψλ ηεο αιινδαπήο σο 

νκηιεηψλ ζε ζπλέδξηα θαη ζπκπφζηα, θαη κε ζπλεξγαζίεο ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

θαη αληαιιαγέο θνηηεηψλ.  

 

ΤΝΟΦΖ 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  92 

Tα κέιε ΓΔΠ δελ απνηεινχλ ρσξηζηέο λήζνπο. Απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλφινπ πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Χο εθ ηνχηνπ, 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο θαζψο θαη 

ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ ζηξαηεγηθψλ θαη 

αθνξνχλ θπξίσο ζε: 

 Μέξηκλα γηα πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

 Πξνζέιθπζε επηζηεκφλσλ δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο 

 Πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγφκελνπ  εξεπλεηηθνχ έξγνπ 

 Πνηνηηθή βειηίσζε ππεξεζηψλ Τγείαο 

 Γηεχξπλζε εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπλεξγαζηψλ-νκάδσλ 

 Βειηίσζε ησλ πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ 

 Υνξήγεζε πνηνηηθψλ ηίηισλ Μ.Π..  θαη ΓΓ πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο επηζηήκεο 

 πκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

-Σπγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ην Τκήκα ηα απαηηνχκελα γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ 

ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο; 

Σν ΗΣΠΘ ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία θαη δείθηεο παξαθνινχζεζεο πινπνίεζεο ηνπ 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο.  

ηνηρεία θαη δείθηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (αλαθέξζεθαλ 

αλσηέξσ).  

ηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ  

-Δχξεζε εξγαζίαο σο κεηαπηπρηαθφο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ  

-Γεκηνπξγία απηναπαζρφιεζεο 

ηνηρεία θαη δείθηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πεξηιακβάλνπλ: 

-Έζνδα απφ θιηληθέο κειέηεο  

-Έζνδα απφ αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα  

-Έζνδα απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο  

-Έζνδα απφ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα  

-Γεκηνπξγία ηερλνβιαζηψλ 

ηνηρεία θαη δείθηεο επηζηεκνληθνχ έξγνπ:  

-Γεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα πεξηνδηθά εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ  

-Impact factor  

-H factor  

-Citation index  

-Editorial duties ζε πεξηνδηθά θαη βηβιία  

-πγγξαθηθφ έξγν ζε δηεζλέο βηβιίν ή θεθάιαην δηεζλνχο βηβιίνπ  
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-Πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ζε δηεζλή ζπλέδξηα  

-Πξνεδξία ζε δηεζλή ζπλέδξηα  

 

-Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη κέιε αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ πςεινχ επηπέδνπ;  

Ζ πξνθήξπμε ζέζεσλ κειψλ ΓΔΠ αλήθεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη εμαξηάηαη απφ 

ηηο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο. Γπζηπρψο κε ηνλ ηειεπηαίν λφκν 

εθινγήο κειψλ ΓΔΠ θαη ηελ επηακειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ν ξφινο ηνπ Σκήκαηνο 

έρεη πεξηνξηζζεί.  

 

-Πψο ζπλδέεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Τκήκαηνο;  

Οη πξνζιήςεηο κειψλ ΓΔΠ εμαξηψληαη απφ ηελ ππάξρνπζα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη πξνο ην παξφλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε, εμαξηψκελε απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο.  

 

-Πφζνπο θνηηεηέο δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Τκήκα αλά έηνο; Πφζνη θνηηεηέο ηειηθά 

ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη πνηα είλαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ); 

 

Έηνο Δηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο 

Μεηεγγξαθή Δηδηθέο 

θαηεγνξίεο 

2009-2010 69 4 23 

2010-2011 69 7 27 

2011-2012 59 - 33 

2012-2013 71 - 35 

 

-Τη πξνζπάζεηεο θάλεη ην Τκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ επηπέδνπ; 

Οη θνηηεηέο εηζάγνληαη ζην Σκήκα κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο είλαη έλα Σκήκα «πςειήο» δήηεζεο θαη γηα λα είλαη ζηελ 

πξνηίκεζε ησλ ππνςεθίσλ πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη: 

 χγρξνλν θαη αληαγσληζηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ κε πεξηνδηθή αμηνιφγεζή 

ηνπ θαη κε ηε θηινζνθία ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο 

ζθέςεο. 

 Έξεπλα πςεινχ επηπέδνπ 

 πλεξγαζίεο κε ην εμσηεξηθφ θαη ελζάξξπλζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο 

ζχλδεζεο κε ηελ θνηλσλία 



Τεηξαεηήο Έθζεζε Αμηνιόγεζεο Τκήκαηνο Ιαηξηθήο  94 

 ΜΠ πςεινχ επηπέδνπ πξνζαξκνζκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

Δπηζηήκεο 

 Δθπαίδεπζε κε θαζνξηζκέλε δηδαθηηθή ζηνρνζεζία, κεηξήζηκα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα, δεμηφηεηεο θαη θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαζψο θαη 

θαιιηέξγεηα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (πλεχκα ζπλεξγαζίαο, αιιεινζεβαζκνχ, 

εζηθήο δενληνινγίαο) 

 Αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο θνηηεηηθήο Μέξηκλαο 

Ζ πνιπεπίπεδε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ζεηξά θαζηεξσκέλσλ ζεκηλαξίσλ, 

πκπνζίσλ θαη πλεδξίσλ κε ηνπηθή, Δζληθή θαη Γηεζλή εκβέιεηα έρεη θαηαζηήζεη 

ηελ Λάξηζα έλα πφιν ζπλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηηο Βηνηαηξηθέο επηζηήκεο. Απηφ 

έρεη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο θαη ηεο πεξηνρήο κε πνιιαπιά νθέιε ζηελ 

πνηφηεηα δσήο, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ νηθνλνκία. Παξάιιεια, γίλεηαη επηκφξθσζε 

θαη έγθπξε ελεκέξσζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε 

αζζέλεηεο, ηε δεκφζηα Τγεία θαη ηε ζχγρξνλε Βηνταηξηθή έξεπλα, κε εκεξίδεο, 

εθδειψζεηο θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ θαη παξεκβάζεηο ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο.  

Όια απηά θάλνπλ ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο πην ειθπζηηθή σο ηφπν θνηηεηηθήο δσήο. 

 

-Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζέιθπζε πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ.  

Ζ πξνζέιθπζε πςεινχ επηπέδνπ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ επηηπγράλεηαη κέζα απφ: 

 Πνηνηηθφ πξφγξακκα πνπδψλ ζηξακκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο 

νηθνλνκίαο/θνηλσλίαο θαη ηηο ηερλνινγίεο αηρκήο. 

 Γηαηκεκαηηθά θαη δηαπαλεπηζηεκηαθά ΜΠ πνπ πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιια Σκήκαηα θαη παλεπηζηήκηα 

 Αμηνπνίεζε πφξσλ κε θνηλά καζήκαηα θνξκνχ θαη κεηαθνξά δηδαθηηθψλ 

κνλάδσλ 

 Απζηεξφηεξε ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ:  

            (αξηζκφο επηβιεπνκέλσλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ αλά κέινο ΓΔΠ  

-αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  

σο πξνυπφζεζε γηα ηηο πξνθνξηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ απφθηεζε  

δηδαθηνξηθνχ) 

Πξνηάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΠΜ: 

 Πξνζέιθπζε λέσλ νκηιεηψλ απφ Παλεπηζηήκηα θαη Ηδξχκαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ 

θαη ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

Δμσηεξηθνχ απνηειεί κία βαζηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο 
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παξερφκελεο εθπαίδεπζεο πξνζδίδνληαο ζηα ΠΜ δηεζλείο δηαζηάζεηο 

 Βειηίσζε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ κέζσ δεκηνπξγίαο θνηλήο γξακκαηείαο 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(κεραλνγξάθεζε, έθδνζε βεβαηψζεσλ θηι.)  

 Ίδξπζε Αγγιφθσλνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο 

ηνπ Δμσηεξηθνχ 

 Αλάπηπμε θέληξσλ εξεπλεηηθήο αξηζηείαο 

 χλδεζε κε ηε βηνκεραλία θαη παξαγσγηθνχο θνξείο γηα εθκεηάιιεπζε 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ έξεπλαο 

 

 

7.2. Πψο θξίλεηε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

ηνπ Σκήκαηνο;= 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξφζεζκνπ (ι.ρ.5εηνχο) 

ζρεδίνπ αλάπηπμεο;  

-Πφζν απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη ε δηαδηθαζία απηή; 

Τπάξρεη δηαδηθαζία, κέζσ ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο, γηα ηε δηακφξθσζε βξαρχ-

κεζνπξφζεζκνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο; Πφζν 

απνηειεζκαηηθή θξίλεηε φηη είλαη; 

Μέζσ ηεο Γ.. Σκήκαηνο παξαθνινπζείηαη ην ζρέδην αλάπηπμεο. 

 

-Υπάξρεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ; 

Αλακέλεηαη αλ ππάξμεη δηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ. 
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

Σηελ ελόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα αλαιύζεη θξηηηθά θαη λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα ηωλ 

δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηωλ ππνδνκώλ ηνπ, απαληώληαο ζε κηα ζεηξά εξωηήζεωλ πνπ 

αληηζηνηρνύλ επαθξηβώο ζηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην έληππν «Γηαζθάιηζε 

Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε: Αλάιπζε θξηηεξίωλ Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο 

Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ» Έθδνζε 2.0, Ινύιηνο 2007, ΑΓΙΠ, Αζήλα, (http://www.adip.gr).  

 

Η απάληεζε ζε θάζε κία από ηηο εξωηήζεηο πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα πεξηιακβάλεη: 

α) Πνηα, θαηά ηε γλώκε ηνπ Τκήκαηνο, είλαη ηα θπξηόηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Τκήκαηνο ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

β) Πνηεο επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ηωλ ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνπο  θηλδύλνπο από ηα 

αξλεηηθά ζεκεία δηαθξίλεη ην Τκήκα ωο πξνο ην αληίζηνηρν θξηηήξην 

8.1. Πψο θξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ; 

Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ; 

Γηνηθεηηθή νξγάλσζε 

Γξακκαηεία 38 Τπάιιεινη (11 κφληκνη 17 ΗΓΑΥ) 

 5 ΔΣΔΠ 

5 ΔΓΗΠ 

7 Γξακκαηείεο Μεηαπηπρηαθψλ 

Γξακκαηείεο Σνκέσλ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο χληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

δηαρεηξίδεηαη δαπάλεο ηαθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ φηαλ ππάξρεη 

επηρνξήγεζε.  

Οξγάλσζε Σνκέσλ 

Σνκέαο Μνξθνινγίαο 9 κέιε ΓΔΠ 

Βαζηθψλ Δπηζηεκψλ 17 κέιε ΓΔΠ 

Κιηληθνεξγαζηεξηαθφο 10 κέιε ΓΔΠ 

Παζνινγηθφο 21 κέιε ΓΔΠ 

Υεηξνπξγηθφο 17 κέιε ΓΔΠ 

Μεηέξαο Παηδηνχ 10 κέιε ΓΔΠ 

http://www.adip.gr/
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Νεπξνινγίαο θαη Αηζζεηεξίσλ 

Οξγάλσλ 

10 κέιε ΓΔΠ 

Κνηλσληθήο Ηαηξηθήο 2 κέιε ΓΔΠ 

 

Ζ δηάξζξσζε ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο φπσο πεξηγξάθεηαη αληαπνθξίλεηαη ζηε ζεκεξηλή 

αληίιεςε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο γηα ηελ απνζηνιή ηνπ. Γπζηπρψο φκσο νη ειιείςεηο ζε 

ζέζεηο ΓΔΠ είλαη αθφκε πνιιέο. Μέλεη ζπλεπψο λα νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ζε 

πξνζιήςεηο κειψλ ΓΔΠ ψζηε λα είλαη δπλαηή κηα πξαγκαηηθά αμηνινγηθή εθηίκεζε ηεο 

παξνχζαο θαηάζηαζεο.  

 

-Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο θαη ησλ Τνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Ζ Γξακκαηεία έρεη σο σξάξην ιεηηνπξγίαο ην σξάξην πνπ έρεη ε δηνίθεζε ηνπ ΠΘ 

(σξάξην Γεκνζίνπ). ε πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απμεκέλεο αλάγθεο ην σξάξην 

παξαηείλεηαη. Ζ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

θνηηεηψλ θξίλεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο θνηηεηέο πνιχ απνηειεζκαηηθέο, παξά 

ηηο ειιείςεηο. 

 

-Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τκήκαηνο κε 

εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Τκήκαηνο είλαη  

(α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; 

(β) ησλ Υπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο είλαη άξηζηε.  

(α) Ζ νξγάλσζε (θαηαλνκή κε βάζε ηηο επηκέξνπο εηδηθφηεηεο ηνπ ππάξρνληνο  

πξνζσπηθνχ, ζπκβάιινπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο. εκαληηθέο 

δπζθνιίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα (2009-έσο ζήκεξα) ζηε βάζε ησλ 

απμαλφκελσλ πεξηθνπψλ ζε πφξνπο θαη ζηε βάζε ηεο ζπλεπαγφκελεο κε επαξθνχο 

αλαλέσζεο ηνπ πιηθνχ ηεο Βηβιηνζήθεο.  

(β) Οη αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο ηθαλνπνηνχληαη ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηηο ππεξεζίεο 

πιεξνθφξεζεο. 

 

-Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα Σπνπδαζηήξηα ηνπ 

Τκήκαηνο; 

Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα ζπκπιεξψλνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ηνπ Ηαηξηθνχ 

Σκήκαηνο θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο θαηά ηελ ίδξπζε ηνπο 
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Καλνληζκνχο ιεηηνπξγίαο.  

ε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ην Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο, Ηζηνινγίαο, Βηνινγίαο, 

Βηνρεκείαο, Μηθξνβηνινγίαο, Παζνινγναλαηνκίαο, Κπηηαξνγελεηηθήο θαη Μνξηαθήο 

γελεηηθήο, επηδεκηνινγίαο θαη Τγηεηλήο, Βηνκαζεκαηηθψλ, θ .α.  

ην Ηαηξηθφ Σκήκα νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλερείο θαη επίπνλεο. 

Οη θνηηεηέο θαη δάζθαινη αθηεξψλνπλ αηειείσηεο ψξεο ζε απηέο. Σα πεξηζζφηεξα 

εξγαζηήξηα δηαζέηνπλ ζχγρξνλν εμνπιηζκφ αιιά δελ έρνπλ επάξθεηα ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη επηβιέπνληεο εξεπλεηέο ζπλεξγάδνληαη κε κεηαδηδαθηνξηθνχο, 

δηδαθηνξηθνχο, κεηαπηπρηαθνχο θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. ηηο ειιείςεηο αλαθέξνληαη 

ε ζηελφηεηα ρψξνπ, ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε, ε απνπζία νξγαλσκέλνπ δσνθνκείνπ, 

κνλάδαο ελδηαίηεζεο πεηξακαηφδσσλ θαη πεηξακαηηθψλ ρεηξνπξγείσλ.  

Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο αληαλαθιάηαη ζηηο 

δεκνζηεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε κεγάινπ θχξνπο δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ έρνπλ θαηνρπξψζεη.  

 

Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ζχγρξνλε θαη πεξηιακβάλεη: 

Όξγαλα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηα θχξηα απφ ηα νπνία είλαη ηα αθφινπζα: 

- DNA sequencers κε ζχζηεκα ηξηρνεηδψλ (capillary),  

-ηθαλφο αξηζκφο κηθξνζθνπίσλ (νπηηθά, αλάζηξνθα θαη θζνξηζκνχ),  

-έλαο θαζκαηνγξάθνο κάδαο (MALDI TOF-MS),  

-θπηηαξνκεηξεηήο ξνήο,  

-έλα ζχζηεκα FISH, RealTime PCR,  

-έλα θξπνηφκν,  

-δχν ππεξθπγφθεληξνη, 

-ηθαλφο αξηζκφο θσηφκεηξσλ-θζνξηφκεηξσλ, 

-ζπζηήκαηα πγξήο θαη αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαο.  

ην βαζηθφ εμνπιηζκφ δηαθφξσλ εξγαζηεξίσλ πεξηιακβάλνληαη: 

 εμνπιηζκφο γηα φιεο ηηο βαζηθέο ηερληθέο ηεο κνξηαθήο θαη θπηηαξηθήο βηνινγίαο, ηεο 

βηνρεκείαο θαη ηεο γελεηηθήο.  

ε αξθεηέο πηέξπγεο ππάξρνπλ δσκάηηα κε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο (εληζρπκέλεο 

βηναζθάιεηαο θαη απιά), επσαζηέο θπηηάξσλ θαη δσκάηηα ςπγεία. 

Δπίζεο, ην Σκήκα Ηαηξηθήο δηαζέηεη ζχγρξνλα ινγηζκηθά παθέηα γηα ζηαηηζηηθέο θαη 

γελεηηθέο αλαιχζεηο  

ε εηδηθά Δξγαζηήξηα ππάξρεη: 

-εμεηδηθεπκέλνο εμνπιηζκφο κε πνιινχο ππνινγηζηέο, 

-θνχξλνη απνζηείξσζεο θαη  

-έλα απαγσγφο αεξίσλ,  
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-κηθξνζθφπηα,  

-εηδηθά ζπηξφκεηξα, θαπλνγξάθνη 

-πνιπθαηαγξαθηθά κεραλήκαηα γηα κειέηεο χπλνπ.  

ην Ννζνθνκείν ιεηηνπξγεί καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο 3.0 Tesla,  

-αμνληθνί ηνκνγξάθνη,  

-ππεξερνηνκνγξάθνη,  

-γξακκηθνί επηηαρπληέο θαη άιια αθηηλνινγηθά κεραλήκαηα, φπσο απηά γηα ηελ κέηξεζε 

νζηηθήο ππθλφηεηαο θαη ζπηλζεξνγξάθνη, ειεθηξνεγθεθαινγξάθνη θαη ζπζηήκαηα 

θιηληθήο λεπξνθπζηνινγίαο 

 

-Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;  

Πνιχ απνηειεζκαηηθή παξά ηηο ειιείςεηο. 

 

-Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ 

Τκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Απφ ηξεηο ππαιιήινπο πνπ αλήθνπλ ζηε Γ/λζε Μεραλνξγάλσζεο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ, θαη κφλν γηα ην αθαδ. έηνο 

2012-2013 ππήξρε θαη απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο ηεο Γ.Δ. γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

ηειεδηάζθεςεο. Παξφια απηά ππάξρεη αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. 

 

8.2. Πψο θξίλεηε ηηο ππεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο; 

-Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ Σχκβνπινπ Καζεγεηή; 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ζηελ 9ε/22-9-2010 ζπλεδξίαζή ηεο 

απνθάζηζε νκφθσλα γηα ηνλ νξηζκφ ζπκβνχισλ πνπδψλ απφ ην αθαδ. έηνο 2010-11, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 3549 θαη ηνπ Νένπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο ψζηε λα επηηξέπεηαη ε αηνκηθή παξαθνινχζεζε ηνπ θάζε 

θνηηεηή. Ζ ζεηεία ηνπ πκβνχινπ πνπδψλ είλαη εηήζηα ε νπνία αξρίδεη ηελ 1ε 

επηεκβξίνπ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Ο χκβνπινο πνπδψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία ζηήξημεο 

θνηηεηψλ, ζπκβνπιεχεη θαη ππνζηεξίδεη, ηδίσο ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο κε ζθνπφ λα 

δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε ηνπο απφ ηε δεπηεξνβάζκηα ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Δπίζεο ζπκβνπιεχεη θαη ελεκεξψλεη φινπο ηνπο θνηηεηέο ζε ζέκαηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο 

θαη ηεο κεηέπεηηα επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο θαη θαηαβάιιεη ηδηαίηεξε 

ππνζηεξηθηηθή θξνληίδα γηα θνηηεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο νηθνγελεηαθέο, 

πξνζσπηθέο ή άιιεο δπζρέξεηεο ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

 

-Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 
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ζηε ρξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 

Σν Σκήκα δηαζέηεη ζην παξάξηεκα ηεο Βηβιηνζήθεο αίζνπζεο Ζ/Τ θαη πνιπκέζσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα πξφζβαζε ζε Ζ/Τ θαη ζην δηαδίθηπν 

(ζπλνιηθφο αξηζκφο ζηαζκψλ:2) Σν Σκήκα δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αίζνπζαο, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ ζηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ (έλα κέινο ΔΣΔΠ). 

Όινη νη ρψξνη ζηε Βηφπνιε θαη ζην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν δηαζέηνπλ αζχξκαην 

δίθηπν (wi-fi). Έλα κέξνο ησλ αλαγθψλ θαιχπηεηαη θεληξηθά κέζσ ηεο ππεξεζίαο ηνπ 

Κέληξνπ Γηθηχνπ Σειεκαηηθήο. πλεπψο, ε ππνζηήξημε ηεο πξφζβαζεο ησλ κειψλ ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ είλαη 

επξεία. 

 

-Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο;  

Γελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, 

αιιά ε Γ ηνπ Σκήκαηνο ζπδεηά ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ζρεηηθψλ δεηεκάησλ. 

 

-Υπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ 

νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο; 

Γελ ππάξρεη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία. Τπάξρεη ην πξφγξακκα «Πξφζβαζε» 

http://prosvasi.uth.gr θαζψο θαη πξφγξακκα πκβνπιεπηηθήο θαη Φπρνινγηθήο 

Τπνζηήξημεο Φνηηεηψλ πνπ είλαη κία ππεξεζία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ ΠΘ πνπ 

ζηφρν έρεη ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηηεηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηνλ εληνπηζκφ θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ θαη δπλαηψλ ηνπο 

ζεκείσλ, σο απάληεζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ζηε δηάξθεηα ηεο 

θνηηεηηθήο ηνπο δσήο. 

 

-Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ (πέξαλ 

ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΙΚΥ); 

Σν αθαδ. έηνο 2010-2011 ε Γ.. απνθάζηζε νκφθσλα λα εγθξίλεη ηελ επίδνζε αξηζηείαο 

1000 επξψ ζηνλ πξψην θνηηεηή αλά έηνο κε ηελ πξνυπφζεζε ν βαζκφο ηνπ λα ππεξβαίλεη 

ην 8,5 θαη λα έρεη πεξάζεη φια ηα καζήκαηα. Σν βνήζεκα δφζεθε ζε 5 θνηηεηέο.  

 

-Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Τκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ λενεηζεξρφκελσλ 

ζην Τκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;  

Κάζε ρξφλν ην Σκήκα δηνξγαλψλεη ηειεηή ππνδνρήο πξσηνεηψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο γίλεηαη γλσξηκία κε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο/νπζεο ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο 
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θαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. παξνπζίαζε 

ηνπ πξνθίι ηνπ ηκήκαηνο, ελεκέξσζε γηα ηνλ Οδεγφ πνπδψλ, γηα ηηο παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαη ηε ρξήζε ηνπο, θ.ιπ.). Δπηπιένλ, ην πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ πξψηνπ έηνπο 

είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ψζηε λα εηζάγεη ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ηξηεο ζην ζπλνιηθφ 

πιαίζην, ελψ ν ζεζκφο ηνπ/ηεο πκβνχινπ Καζεγεηή/ηξηαο ιεηηνπξγεί επίζεο 

ππνζηεξηθηηθά.  

 

-Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Τκήκαηνο θαη ηνπ Ιδξχκαηνο γεληθφηεξα; 

Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνληαη απφ ην 

Σκήκα (επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, δξάζεηο παξέκβαζεο ζηελ θνηλφηεηα, ζπλεξγαζία κε 

ΚΠΠ θνξείο).  

 

-Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην Τκήκα; 

Ζ ππνζηήξημε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ γίλεηαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ 

Θεκάησλ θαη ηεο Γξακκαηείαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ πιεξνθφξεζή ηνπο γηα ζέκαηα 

ζπνπδψλ, δηακνλήο θ.ιπ. Δπηπιένλ, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηνπο/ηηο δηδάζθνληεο κε ζηφρν 

ηελ ππνζηήξημή ηνπο θαηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα καζήκαηα (αλάζεζε εξγαζηψλ γηα 

εθπφλεζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα).  

ρεηηθά κε ηελ απνηίκεζε ησλ ππεξεζηψλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ζηα ζεηηθά ζεκεία 

ζπγθαηαιέγνληαη ε χπαξμε ηνπ ζεζκνχ ηνπ πκβνχινπ Καζεγεηή/ηξηαο, ε χπαξμε 

πνιηηηθήο γηα ηελ ππνδνρή ησλ λενεηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ε χπαξμε 

δηαζεζηκφηεηαο απφ πιεπξάο κειψλ ΓΔΠ γηα ηελ ππνζηήξημε εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ (π.ρ. 

εξγαδφκελνη θνηηεηέο/ηξηεο).  

ηα αξλεηηθά ζεκεία ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ε απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

ππεξεζηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε νκάδσλ φπσο νη αδχλακνη/εο ή νη εξγαδφκελνη/εο 

θνηηεηέο/ηξηεο.  

 

-Δπθαηξίεο αμηνπνίεζεο ζεηηθώλ ζεκείωλ θαη ελδερόκελνη θίλδπλνη από ηα αξλεηηθά  

Χο επθαηξία αμηνπνίεζεο ζεηηθψλ ζεκείσλ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε ππνζηήξημε απφ 

πιεπξάο Σκήκαηνο δεηεκάησλ θνηηεηηθήο κέξηκλαο, ελψ ζηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο απφ 

ηα αξλεηηθά ζεκεία ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ε κε επαξθήο ππνζηήξημε 

ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ πξνθχπηεη ελδερνκέλσο απφ ηελ απνπζία 

ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ.  

8.3. Πψο θξίλεηε ηηο ππνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα; 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

Απφ ην 2010 ιίγεο παξαγγειίεο βηβιίσλ έρνπλ πξνρσξήζεη ιφγσ πεξηθνπψλ ζε πφξνπο, 

ελψ θαηά δηαζηήκαηα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρεη ππάξμεη δηαθνπή πξφζβαζεο ζε δηεζλή 
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πεξηνδηθά θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. πλεπψο, παξά ηελ πνηφηεηα ησλ ππαξρφλησλ 

ηεθκεξίσλ ππάξρνπλ ζνβαξά θαη πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ απαηηνχκελε 

αλαλέσζή ηνπο.  

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ο ππάξρσλ εμνπιηζκφο αλ θαη επαξθεί γηα ηελ θάιπςε νξηζκέλσλ αλαγθψλ, ρξήδεη 

πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.  

Σν Σκήκα δηαζέηεη ζπνπδαζηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο Βηβιηνζήθεο. 

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. 

Οη αλάγθεο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζε ρψξνπο γξαθείσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Ζ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ γξαθείσλ ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ δελ είλαη ηζνδχλακε (χπαξμε 

πνιχ κηθξψλ γξαθείσλ πνπ δελ παξέρνπλ δπλαηφηεηεο γηα ζπλεξγαζίεο κε θνηηεηέο/ηξηεο 

ή πνιχ κεγάισλ γξαθείσλ), ελψ ζρεδφλ νη κηζνί/εο δηδάζθνληεο/νπζεο έρνπλ γξαθεία 

εθηφο ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ζπγθξφηεκα Βηφπνιεο) φπνπ 

βξίζθνληαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δει. ζην θηίξην Καηζίγξα ή ζην ΠΓΝ Λάξηζαο.  

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Τκήκαηνο θαη Τνκέσλ. 

Ζ Γξακκαηεία ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θηινμελείηαη ζε ρψξνπο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Αλαηνκίαο .Οη Γξακκαηείεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

δηαζέηνπλ μερσξηζηνχο, απηφλνκνπο ρψξνπο πνπ επαξθνχλ. Σν Σκήκα δε δηαζέηεη ρψξνπο 

ζηέγαζεο γηα ηνπο Σνκείο.  

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

Σν Σκήκα αμηνπνηεί ηα Ακθηζέαηξα (δπλαηφηεηα ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 100 αηφκσλ), ε 

ρσξεηηθφηεηα ησλ νπνίσλ επαξθεί νξηαθά γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.  

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, κνπζεία, αξρεία, 

αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ). 

Σν Σκήκα δε δηαζέηεη ηέηνηνπο ρψξνπο. 

 

-Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ. 

ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ ηεο Βηφπνιεο ππάξρνπλ ππνδνκέο γηα ΑΜΔΑ 

(π.ρ. εηδηθέο ξάκπεο, parking), ελψ ηελ ελαζρφιεζε γηα ζρεηηθά ζέκαηα έρεη αλαιάβεη 

εηδηθή δνκή ηνπ ΠΘ (http://prosvasi.uth.gr/), ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κέινο ΓΔΠ ηνπ 
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Σκήκαηνο, ελψ ην Σκήκα δηαζέηεη θαη δηνηθεηηθφ ππάιιειν επηθνξηηζκέλν γηα ηα 

ηξέρνληα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

-Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε ππνδνκέο θαη 

εμνπιηζκφ ηνπ Ιδξχκαηνο;  

Ζ πξφζβαζε είλαη ειεχζεξε  γηα φια ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ελψ ππάξρεη 

ζπλελλφεζε κε ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή ππεξεζία φπνπ ππάξρεη κε πξνγξακκαηηζκέλε 

δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ρξήζε ακθηζέαηξσλ Ηδξχκαηνο γηα δηελέξγεηα επηζηεκνληθψλ 

ζπλεδξίσλ).  

 

8.4. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο 

ηνπ Σκήκαηνο (πιελ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ); 

-Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Τκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΤΠΔ;  

Οη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο θαη θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο :  

-Ηζηνζειίδα Σκήκαηνο Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην Σκήκα, ην πξνζσπηθφ, 

ελεκέξσζε θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Σκήκαηνο (αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ, δξαζηεξηφηεηεο Σκήκαηνο  

-Ζιεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ  

-Tν ζχζηεκα δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ ΔΤΓΟΞΟ 

-Ζ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε βαζκνινγίαο  

-Ζιεθηξνληθή Γξακκαηεία –Γήισζε Μαζεκάησλ 

-Καηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε –πιαηθφξκα ΜΟΓΗΠ 

-Κνηλσληθά δίθηπα (facebook, forum) 

-E-class 

-Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

 

-Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο θνηηεηέο θαη 

ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Τκήκαηνο; 

-Γίλεηαη ρξήζε φισλ ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ δηνηθεηηθέο 

ππεξεζίεο, θνηηεηέο/ηξηεο θαη αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ. 

Οη λέεο ηερλνινγίεο αμηνπνηνχληαη ζηηο παξαθάησ εθαξκνγέο θαη θξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο :  

 Ηζηνζειίδα Σκήκαηνο Παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην Σκήκα, ην πξνζσπηθφ, 

ελεκέξσζε θνηηεηψλ/ηξηψλ γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζπλνιηθά ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ Σκήκαηνο (αλάξηεζε αλαθνηλψζεσλ, δξαζηεξηφηεηεο Σκήκαηνο  
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 Ζιεθηξνληθή δήισζε καζεκάησλ  

 Tν ζχζηεκα δηαλνκήο ζπγγξακκάησλ ΔΣΓΟΞΟ 

  Ζ ειεθηξνληθή θαηαρψξεζε βαζκνινγίαο  

 Ζιεθηξνληθή Γξακκαηεία –Γήισζε Μαζεκάησλ 

 Καηαγξαθή ζηνηρείσλ θαη ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε –πιαηθφξκα ΜΟΓΗΠ 

 Κνηλσληθά δίθηπα (facebook, forum) 

 E-class 

 Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

 

-Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην δηαδίθηπν;  

Οη Κιηληθέο, ηα Δξγαζηήξηα θαη ηα Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ 

ηζηνζειίδα θαη ζπλδένληαη (link) κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο  

 

-Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Τκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; 

ε ηαθηηθή βάζε γίλεηαη αλαλέσζε ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλψζεσλ, ελψ γεληθφηεξα, 

θαηά δηαζηήκαηα γίλεηαη αλαλέσζε ζπγθεθξηκέλσλ ελνηήησλ κεηά απφ ζρεηηθή ζπδήηεζε 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. πξφηαζε γηα επηθαηξνπνίεζε βηνγξαθηθψλ 

ζεκεησκάησλ κειψλ ΓΔΠ) ή κεηά απφ πξσηνβνπιία ζπγθεθξηκέλσλ επηηξνπψλ (π.ρ. 

αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα ΠΜ κεηά απφ πξσηνβνπιία ηεο επηηξνπήο 

ΠΜ).  

 

8.5. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε 

ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ; 

-Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; 

Σν Σκήκα, ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία πξνζπαζεί λα θάλεη νξζνινγηθή ρξήζε 

ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ. Γεληθφηεξα ε δηαδηθαζία δηαζθάιηζήο ηεο πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη ε πξνζπάζεηα γηα δηαθαλή ζπδήηεζε ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ζην 

πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κεηά απφ εηζεγήζεηο ζρεηηθψλ Δπηηξνπψλ. 

 

-Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πψο δηαζθαιίδεηαη; 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο, ε 

εμαζθάιηζε δηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ αμηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη 

αλαλέσζήο ηνπ γίλεηαη κέζσ ζρεηηθήο ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ δηαζθάιηζε δηαδηθαζηψλ κέζσ ζπγθεθξηκέλνπ ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ (Γεληθή 

πλέιεπζε) γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ είλαη κηα ζεηηθή δηαδηθαζία πνη ζα 
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κπνξνχζε λα ζπζηεκαηνπνηεζεί πεξηζζφηεξν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθφηεηα θαη 

ηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

8.6. Πψο θξίλεηε ηνλ βαζκφ δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ; 

-Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τκήκαηνο; Πφζν 

απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

Γεληθφηεξα, απνθάζεηο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Σκήκαηνο. εκεηψλεηαη φκσο, 

φηη ηα ηειεπηαία έηε νπζηαζηηθά δελ πθίζηαηαη πξνυπνινγηζκφο Σκήκαηνο. 

 

-Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

Ζ δηαδηθαζία θαηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ πφξσλ ηνπ Σκήκαηνο απνθαζίδεηαη ζην 

πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. εκεηψλεηαη φκσο, φηη ηα ηειεπηαία έηε νπζηαζηηθά δελ 

πθίζηαληαη νηθνλνκηθνί πφξνη πέξαλ ησλ πφξσλ απφ ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

-Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

ην πιαίζην ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη Γεληθήο ζπλέιεπζεο Δηδηθήο ζχλζεζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη έγθξηζεο πξνυπνινγηζκνχ (π.ρ. νηθνλνκηθή δηαρείξηζε εζφδσλ 

απφ ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.πκπεξάζκαηα 

 

9.1.Πνηα, θαηά ηελ γλψκε ζαο, είλαη ηα θπξηφηεξα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζεκεία ηνπ 

Σκήκαηνο, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο; 

 

9.2.Γηαθξίλεηε επθαηξίεο αμηνπνίεζεο ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ θαη ελδερφκελνπο  θηλδχλνπο 
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απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία; 

Ηζρπξά ζεκεία  Αδχλαηα ζεκεία  

 χλδεζε κε ηζηνξία Ηαηξηθήο (ν 

Ηππνθξάηεο πέζαλε 377 π. Υ. ζηε 

Λάξηζα). 

 χλδεζε κε θνηλσλία (Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκείν Λάξηζαο). 

 Τςειά ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ππνςεθίσλ. 

 Πηπρίν αλαγλσξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ 

ρσξίο ηδηαίηεξεο δηαηππψζεηο. 

 Μεηαπηπρηαθά πςειήο δήηεζεο 

 Μηθξφ, ζρεηηθά, Σκήκα κε επειημία θαη 

δπλαηφηεηα πξνζσπηθήο επαθήο. 

 Γηεζλήο αλαγλψξηζε κειψλ ΓΔΠ. 

(θέληξα επηζηεκνληθήο αξηζηείαο κε 

δηεζλή πξνβνιή0. 

 Γηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο 

απφ ην 2010, ζεηηθή εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε (Φεβξνπάξηνο 2011) θαη 

πξνζαξκνγή ηνπ Σκήκαηνο ζηηο 

ζπζηάζεηο ησλ Αμηνινγεηψλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ εθπνλνχληαη ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. 

 Πνιχ θαιά ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα 

 Τπνρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ θαη 

έξεπλαο.  

 Αδπλακία εθζπγρξνληζκνχ θαη 

αλαλέσζεο ησλ ππαξρνπζψλ 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ ίδξπζε 

εξγαζηεξίσλ θαη ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο αθαδεκατθήο 

θπζηνγλσκίαο ηνπ Σκήκαηνο 

 Πεξηνξηζκφο ζηελ πξνζέιθπζεο 

ηθαλψλ κεηαδηδαθηνξηθψλ 

εξεπλεηψλ 

 Πεξηνξηζκέλε δηαζχλδεζε κε ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη 

παξαγσγηθνχο θνξείο 

 Μεγάιε ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ 

εηζαθηέσλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην 

Σκήκα κε βάζε ηελ ηθαλφηεηα 

εθπαίδεπζεο. 

 Μαθξά δηάξθεηα αλακνλήο θαη 

έιιεηςε θάπνηαο αμηνιφγεζεο 

(κφλν επεηεξίδα) γηα εηζαγσγή 

ζηα πξνγξάκκαηα εηδηθφηεηαο. 

 Τπνζηειέρσζε ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ 

Δπθαηξίεο Απεηιέο 

 Γηεχξπλζε ζπλεξγαζηψλ κε άιια 

Ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θη 

εμσηεξηθνχ (θνηλά 

ΜΠ,Erasmus,θνηλέο επηζηεκνληθέο 

εθδειψζεηο) 

 Αμηνπνίεζε εζληθψλ πφξσλ (ΔΠΑ) 

 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ πφξσλ 

 

 Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ηε 

γξαθεηνθξαηία, θαζπζηεξήζεηο 

ζηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ ΓΔΠ 

ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ. 

 Έιιεηςε επηβξάβεπζεο θαη 

αλάδεημεο ηεο αξηζηείαο 

 Τπνβάζκηζε ακνηβψλ  
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 Αλαδήηεζε εξγαζίαο ζην 

εμσηεξηθφ απφ θαηαμησκέλνπο 

επηζηήκνλεο 

 Έιιεηςε θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο 

απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη 

ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ηεο 

έξεπλα ζηελ αλάπηπμε 
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10. ρέδηα Bειηίσζεο 

 

Σηελ Δλόηεηα απηή ην Τκήκα θαιείηαη λα θαηαξηίζεη ζρέδην δξάζεο γηα ηελ άξζε ηωλ αξλεηηθώλ 

ζεκείωλ θαη ηελ ελίζρπζε ηωλ ζεηηθώλ ηνπ, θαζνξίδνληαο  πξνηεξαηόηεηεο κε βάζε ηηο 

δπλαηόηεηέο ηνπ.  

10.1. Πεξηγξάςηε ην βξαρππξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ 

αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ.  

Παξά ηηο ειιείςεηο θαη ηηο αδπλακίεο, ε πξνζπάζεηα εμέιημεο θαη βειηίσζεο ηνπ 

Σκήκαηνο ζπλερίδεηαη. Έλα βξαρππξφζεζκν ζρέδην αλάπηπμεο πεξηιακβάλεη  βειηίσζε 

ηνπ Σκήκαηνο ζε φιεο ηηο ζπληζηψζεο ηνπ δηδαζθαιία, έξεπλα θαη θιηληθφ έξγν. 

Ζ πξνζπάζεηα ελδπλακψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηφζν απφ ηελ αθνζίσζε ησλ κειψλ 

ΓΔΠ ηνπ ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ, φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο.  

Δίλαη θνηλή πεπνίζεζε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο καο θνηλφηεηαο φηη 

ε πεξαηηέξσ πξφνδνο ζηελ πνξεία ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Π.Θ. κπνξεί ζηηο παξνχζεο 

ζπλζήθεο λα πξνέιζεη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ κεζνδηθή αλάπηπμε θαη βειηίσζε φισλ 

ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θπζηνγλσκία ηνπ. 

10.2. Πεξηγξάςηε ην κεζνπξφζεζκν ζρέδην δξάζεο απφ ην Σκήκα γηα ηελ άξζε ησλ 

αξλεηηθψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ζεκείσλ.  

Δλίζρπζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δηδαζθαιία: 

 Σαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηε δηδαζθαιία νινθιεξψλεηαη ε αλαζεψξεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηνπ Δληαίνπ Κχθινπ πνπδψλ κε 

πξσηκφηεξε «έθζεζε» ησλ πξνπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζηελ θιηληθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηελ πην ζχκκεηξε θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα πξψηα δέθα εμάκελα θαη ηελ 

αλαδηακφξθσζε ησλ θιηληθψλ αζθήζεσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο ζηε δηάξθεηα 

ηεο πηπρηαθήο άζθεζεο. 

 Γηεχξπλζε εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία κε πεξηνδηθή 

αλαλέσζε ησλ δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ θαζψο θαη 

ελεκέξσζε ησλ δηδαζθφλησλ γηα επξχηεξε ρξήζε λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο. 

 Σαθηηθή αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. Δίλαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 
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Σκήκαηνο, ε θαηαγξαθή  ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ καζήκαηνο, κε καζεζηαθνχο 

ζηφρνπο θαη καζεζηαθά απνηειέζκαηα (Καηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζεσξεηηθψλ 

θαη πξαθηηθψλ ζηφρσλ κάζεζεο θαη θιηληθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα 

απνθηήζεη ν θάζε απφθνηηνο κέρξη ην πηπρίν).  

 Δηήζηα ζπλάληεζε εξγαζίαο κε πξνζθεθιεκέλνπο εηδηθνχο γηα ηελ ηαηξηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

Δλίζρπζε ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δξεπλεηηθή Γξαζηεξηφηεηα: 

ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη ηφζν ζηα εξγαζηήξηα ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ φζν θαη ζηηο 

θιηληθν-εξγαζηεξηαθέο κνλάδεο έρνπλ δηακνξθσζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνυπνζέζεηο 

γηα ζηνρεπκέλεο θαηεπζχλζεηο, φπνπ ζπλδπάδεηαη ε ηδηαίηεξε γλψζε θαη εκπεηξία ησλ 

εξεπλεηψλ, ε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ θαη κέζσλ αιιά θαη ε δηεξεχλεζε επηζηεκνληθψλ 

εξσηεκάησλ ζηα νπνία επηδηψθεηαη ε αξηζηεία. Ζ έιιεηςε επθαηξηψλ ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο ηα πξνεγνχκελα 4 ρξφληα έρεη πιήμεη ηδηαίηεξα ηελ 

βαζηθή έξεπλα, σζηφζν, ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ην Σκήκα θαηέγξαςε ζεηηθφ πξφζεκν. 

Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη δηεχξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ηεο θαηλνηνκίαο, 

ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο αξηζηείαο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο είλαη ζην κεζνπξφζεζκν 

ζρέδην δξάζεο ηνπ Σκήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ελίζρπζε ζε: 

 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο κε βαξχηεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.  

 πλεξγαζία κε Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο γηα δεκηνπξγία ζηε Λάξηζα Κέληξνπ 

Αδξνληθήο Θεξαπείαο Καξθίλνπ.  

 πλεξγαζία κε ΚΔΔΛΠΝΟ-ΠΔΓΤ γηα εθπφλεζε εξεπλψλ θπξίσο κε ηνπηθφ 

ελδηαθέξνλ. 

 πζηεκαηηθή επηδίσμε ζπλεξγαζηψλ κε βηνκεραλία θαη παξαγσγηθνχο θνξείο. 

 Δπηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο ελδνηκεκαηηθά, δηαηκεκαηηθά (θπξίσο ζε ΔΤ) θαη κε 

θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 Γηεθδίθεζε θξαηηθψλ ππνηξνθηψλ θαη αλαδήηεζε ππνηξνθηψλ απφ ηδηψηεο γηα 

ζηήξημε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, κεηαδηδαθηνξηθψλ εξεπλεηψλ, θαη λέσλ κειψλ 

ΓΔΠ.  

  

Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο ζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο κε ηελ θνηλσλία 

κέζα απφ: 

 Δλδπλάκσζε ζπλεξγαζίαο Σκήκαηνο Ηαηξηθήο-Παλ/θνχ Ννζνθνκείνπ κε ακνηβαίν 

φθεινο κέζσ κηαο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ζέκαηα πνπ δελ θαζνξίδνληαη 

απφ λφκν.  

 Δπηθχξσζε απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ ηνπ Ννζνθνκείν πνπ 
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θαηαξηίζηεθε θαη θαηαηέζεθε ην 2014. 

 Καζηέξσζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζε άιια λνζνθνκεία θαη θέληξα 

πγείαο ηεο 5εο ΤΠΔ. 

 Δλίζρπζε εμσζηξέθεηαο θαη δηεζλνπνίεζε κε λέα Γηαηκεκαηηθά/Γηαθξαηηθά ΠΜ 

(πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζηα αγγιηθά). Δλζάξξπλζε κειψλ ΓΔΠ γηα επηκφξθσζε 

κε εθπαηδεπηηθέο  άδεηεο. 

 Αμηνπνίεζε ηνπ Ηππνθξάηε σο ζπκβφινπ ηεο πφιεο θαη ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο 

(Μεηαηξνπή ζε Ηππνθξάηεην Ηαηξηθή ρνιή). 

 Δλίζρπζε ζεζκηθήο επηξξνήο ηνπ Σκήκαηνο γηα ζέκαηα ηα νπνία φπσο 

πξναλαθέξζεθε εμαξηψληαη απφ ηελ πνιηηεία (Πξπηαλεία, χλνδνο Πξπηάλεσλ, 

Γίθηπν Πξνέδξσλ, ΑΓΗΠ).  

 

10.3. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο. 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ζπλεξγάδεηαη νκαιά θαη δεκηνπξγηθά κε ηηο 

Πξπηαληθέο αξρέο ηε χγθιεην, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη ηελ θεληξηθή Γηνίθεζε. 

Μέρξη ζήκεξα έρνπλ γίλεη απφ θνηλνχ ζπληνληζκέλεο δξάζεηο κε ηελ Πξπηαληθή αξρή θαη 

ηελ Κνζκεηεία πξνο ηηο πνιηηηθέο αξρέο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε αηηεκάησλ θαη ηελ 

δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο λα επηιχζεη ρξνλίδνπζεο εθθξεκφηεηεο. 

Αληίζηνηρε είλαη ε ζχκπλνηα θαη ε ππνζηήξημε ζηηο πξνζπάζεηεο εμαζθάιηζεο 

κεγαιχηεξεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ πνιηηεία θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο, (β΄ θάζε, θηήξηα δηνίθεζεο, πεηξακαηφδσσλ, κεγάιν 

ακθηζέαηξν θαη δσνθνκείν). 

Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο ε ηδηαίηεξε ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο απφ κέξνπο ηεο 

Πξπηαλείαο γηα αμηνπνίεζε ηνπ θηεξίνπ Καηζίγξα ζε ρξήζεηο πέξαλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, φπσο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, 

εθζέζεσλ θαη ζπλαπιηψλ, φπσο θαη γηα ηελ ζηέγαζε πιιφγσλ ζρεηηθψλ κε ηηο επηζηήκεο 

ηεο Εσήο θαη ηεο Τγείαο.  

ε φ,ηη αθνξά ηηο ππεξεζίεο, ε νινθιεξψζεθε ε κεραλνξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ 

Σκήκαηνο ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ.  

 

10.4. Γηαηππψζηε πξνηάζεηο πξνο δξάζε απφ ηελ Πνιηηεία. 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο απνηειεί Σκήκα ελφο πεξηθεξεηαθνχ Γεκφζηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Δίλαη 

είλαη αληηκέησπν κε : 

• Πνιπλνκία. Αθνχ εθδφζεθε ν λένο λφκνο πιαίζην γηα ηα ΑΔΗ (Ν. 4009/2011) 

αθνινχζεζαλ 13 ηξνπνπνηήζεηο.  

• Αζάθεηα ζην λνκηθφ πιαίζην ηεο ζρέζεο Ηαηξηθψλ Σκεκάησλ θαη 
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Παλεπηζηεκηαθψλ Ννζνθνκείσλ. 

• Μεγάιε ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Σκήκα κε βάζε 

ηελ ηθαλφηεηα εθπαίδεπζεο. 

• Μαθξά δηάξθεηα αλακνλήο θαη έιιεηςε θάπνηαο αμηνιφγεζεο (κφλν επεηεξίδα) γηα 

εηζαγσγή ζηα πξνγξάκκαηα εηδηθφηεηαο.  

• Τπνρξεκαηνδφηεζε ππνδνκψλ θαη έξεπλαο.  

• Τπνζηειέρσζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνχ. 

Σν Σκήκα Ηαηξηθήο Π.Θ. αλακέλεη απφ ηελ Πνιηηεία πνιχ κεγαιχηεξε θαη έκπξαθηε 

ππνζηήξημε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, 

εμνπιηζκφ, κέιε ΓΔΠ θαη πξνζσπηθφ φισλ ησλ θιάδσλ. Γεδνκέλεο κάιηζηα ηεο κεγάιεο 

πζηέξεζεο ηνπ Σκήκαηνο καο ζηα παξαπάλσ έλαληη ησλ άιισλ πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξηθψλ 

ρνιψλ ή Σκεκάησλ, είλαη επηηαθηηθή ε ηδηαίηεξε κέξηκλα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα 

ην Σκήκα Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο.  

 

Αίηεκα ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο απνηειεί ε κεηαηξνπή ηνπ ζε Ηαηξηθή ρνιή. 
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