
 

 
Γενικές Πληροφορίες 

 
 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας απονέμει : 

 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωμα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στη «Βιολογία της Αναπαραγωγής» 
 

 
Αντικείμενο - Σκοπός 

 
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και εξάσκηση 
στη διεξαγωγή έρευνας στη Βιολογία της Αναπαραγωγής σε αποφοίτους Ιατρικών, 
Βιολογικών και άλλων Σχολών Υγείας για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  
 
Σκοπός του ΠΜΣ 
 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φοιτητικού δυναμικού των 
ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της συνεργασίας καθηγητών κλινικών και 
βασικών τομέων, μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. 
Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση των 
υπηρεσιών παροχής υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα. 
 

 
Κατηγορίες πτυχιούχων - Επιλογή 

 

1. Κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών 
Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  

2. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών 
(Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, 
Φαρμακευτικής) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου (άρθρο 5 παρ. 12γ του ν.2926/2001). 

 
Απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας που θα αποδεικνύεται από την 
κατοχή πιστοποιητικού ή διπλώματος.    
 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών σπουδαστών γίνεται με συνεκτίμηση του γενικού 
βαθμού του πτυχίου και της συνέντευξης στην Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
 

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 
 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 
 

∆ωδέκατο (12ο) έτος λειτουργίας 
 



Επιλογής εκλέγεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) μετά από πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.  

 
Χρονική ∆ιάρκεια 

 
Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου Μ∆Ε 
ορίζεται σε ένα πλήρες ημερολογιακό έτος.  
 
 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 
 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώματος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) οι φοιτητές 
υποχρεούνται: α) Να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και να εξετασθούν με επιτυχία 
σε όλα τα μαθήματα (διαλέξεις και εργαστήρια) (42 ECTS), β) Να πραγματοποιήσουν 
ειδική πρακτική εργαστηριακή άσκηση στην εξωσωματική γονιμοποίηση (9 ECTS) 
και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (9 ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων του προγράμματος είναι εξήντα (60). 
 
 
Το πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως εξής: 

1ο εξάμηνο σπουδών 
 

2ο εξάμηνο σπουδών 
 

Κωδ. 
Μαθ. 

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

Κωδ. 
Μαθ. 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS) 

    
ΥΠ01 

Φυσιολογία της 
αναπαραγωγικής 

λειτουργίας 

 
5 

 
ΥΠ07 

 
Υπογονιμότητα 

 
4 

ΥΠ02 Γενετική βάση της 
αναπαραγωγής 

4 ΥΠ08 Γενετικά σύνδρομα 
και αναπαραγωγή 

2 

ΥΠ03 Μοριακή και 
κυτταρική βιολογία 

4 ΥΠ09 Μεθοδολογία 
εξωσωματικής 
γονιμοποίησης 

5 

ΥΠ04 Μεθοδολογία 
μοριακής και 

κυτταρικής βιολογίας 
και γενετικής 

2 ΥΠ10 Προγεννητικός 
έλεγχος και 
διάγνωση 

2 

ΥΠ05 Βιοστατιστική 2 ΥΠ11 Γενετική 
Συμβουλευτική 

2 

 
ΥΠ06 

∆ιαγνωστική 
μεθοδολογία 
μοριακής και 

κυτταρικής βιολογίας 
και γενετικής 

 
4 

 
ΥΠ12 

∆ιαγνωστική 
μεθοδολογία 
εξωσωματικής 
γονιμοποίησης 

 
6 

ΠΑ01 Πρακτική 
εργαστηριακή 
άσκηση στην 
εξωσωματική 
γονιμοποίηση 

 
9 

Ε∆Ε01 Μεταπτυχιακή 
∆ιπλωματική 
Εργασία 

 
9 

 
 
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο εξαμήνων οι ΜΦ υποβάλλονται σε 
γραπτές εξετάσεις επί των αντικειμένων που διδάχτηκαν. Η επιτυχής ολοκλήρωση 
των γραπτών εξετάσεων επιτρέπει στους ΜΦ να παρουσιάσουν τη διπλωματική τους 



εργασία. Σε περίπτωση αποτυχίας ο ΜΦ επαναλαμβάνει την περίοδο, εφ΄ όσον το 
επιθυμεί και επανεξετάζεται διαφορετικά απορρίπτεται. Σε περίπτωση αποτυχίας και 
στην επανεξέταση απορρίπτεται.  
 
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική ενασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι 
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή 
του τίτλου ορίζονται, ενδεικτικά, ως εξής: 
 
  

Αριθμός Εισακτέων 
 
Ο συνολικός αριθμός εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Μ∆Ε του ΠΜΣ 
ορίζεται σε 10 ετησίως.  
 

Προσωπικό 
 

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ∆ΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).  
 

  
Υλικοτεχνική Υποδομή 

 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή 
του εργαστηρίου Βιολογίας καθώς και στο Εργαστήριο Εξωσωματικής 
Γονιμοποίησης (Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική) του Τμήματος Ιατρικής στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. 
Οι διδακτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν  από τις αίθουσες διδασκαλίας, 
σεμιναρίων και το αμφιθέατρο με σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και τα 
προαναφερθέντα εργαστήρια του νεοσύστατου και ήδη λειτουργούντος 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας που διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό. 
 
 
Βιβλιοθήκη του Ιατρικού Τμήματος : Οι ανάγκες των φοιτητών του Ιατρικού Τμήματος 
καλύπτονται από την Βιβλιοθήκη του Τμήματος στη Λάρισα, που είναι μία από τις 
πρώτες μηχανοργανωμένες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα. Όλες οι διεργασίες, π.χ. 
δανεισμός, κρατήσεις, παραγγελίες, γίνονται μέσω του αυτοματοποιημένου 
συστήματος.  
 
∆ίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη  Βιβλιοθήκη ως μέσου εκπαίδευσης και έρευνας. Ήδη 
διαθέτει πάνω από 2.000 τίτλους βιβλίων και 185 τίτλους περιοδικών. Επίσης, είναι 
δυνατή η μέσω του διαδικτύου οριζόντια δράση ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών (Helink) 
ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών. H Βιβλιοθήκη είναι 
ανοικτή για τους φοιτητές, τα μέλη ∆EΠ και για όλους τους ενδιαφερόμενους 
ερευνητές και μελετητές της ευρύτερης περιοχής.  
 
 

∆ιάρκεια Λειτουργίας 
 

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δωδέκατο (12ο) έτος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, το ΠΜΣ θα αναθεωρηθεί αρμοδίως με 
βάση την εμπειρία, που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία του και τις επικρατούσες 
συνθήκες. 


