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Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων 

αναφορικά με τις εφαρμογές της Μοριακής Βιολογίας στην έρευνα, τη διάγνωση, την πρόληψη και 

τη θεραπεία των νοσημάτων του ανθρώπου. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:  

α)  Η προπαρασκευή των επιστημόνων για την εξυπηρέτηση των αναγκών συγκεκριμένων πεδίων 

της μεταφραστικής βιοϊατρικής έρευνας, ώστε να καταστούν ικανοί να συνεχίσουν την 

επιστημονική σταδιοδρομία τους σε ανάλογα πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά 

ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στη δημιουργία ομάδας υποψηφίων διδακτόρων 

του ΤΙΠΘ. 

β)  Η κατάρτιση των επιστημόνων στις κλινικές εφαρμογές των τεχνολογιών αιχμής, ώστε να είναι 

ικανοί να στελεχώσουν Μονάδες Υγείας με ανάλογες απαιτήσεις.  

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΠΜΣ του ΤΙΠΘ απονέμει: 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) στη Μοριακή Ιατρική 

με κατά περίπτωση έμφαση στο επιμέρους γνωστικό αντικείμενο που ο κάθε υποψήφιος επέλεξε 

να παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του. 

Σε περίπτωση διακοπής των σπουδών πριν από την ολοκλήρωσή τους και για οποιονδήποτε 

λόγο, χορηγείται στους φοιτητές αυτούς Βεβαίωση Παρακολούθησης, στην οποία αναφέρεται μόνο 

ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τη στιγμή της διακοπής. 

Διάρθρωση – Διοίκηση 

1. Στη λειτουργία του ΠΜΣ συμμετέχουν τα παρακάτω Εργαστήρια του ΤΙΠΘ: 

α.  Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας 

β.  Εργαστήριο Φυσιολογίας 

γ.  Εργαστήριο Βιοχημείας 

δ.  Εργαστήριο Μικροβιολογίας 

ε.  Ειδική Μονάδα Νευροεπιστημών – (Νευρολογική Κλινική) 

στ.  Εργαστήριο Φαρμακολογίας 

ζ. Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής 

η. Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας 

2. Διευθυντής του ΠΜΣ (Δ-ΠΜΣ) είναι ο Καθηγητής Ανοσολογίας κ. Αναστάσιος Ε. Γερμενής. 

3. Το ΠΜΣ διοικείται από 8μελή Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν οι Διευθυντές 

των συμμετεχόντων Εργαστηρίων του ΤΙΠΘ και η οποία προεδρεύεται από τον Δ-ΠΜΣ. 
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Διάρκεια σπουδών – Αριθμός φοιτητών – Επιλογή υποψηφίων 

1. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ είναι 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία ισοδυναμούν με ένα 

ολόκληρο ημερολογιακό έτος. Το ΠΜΣ δέχεται για φοίτηση έως 12 φοιτητές ανά ακαδημαϊκό 

έτος.  

2. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Υγείας των Πανεπιστημίων και των Τμημάτων 

Βιολογίας ή συναφών Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων Θετικών Επιστημών της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.  

3. Δεκτοί γίνονται, επίσης, απόφοιτοι συναφών σχολών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Σχολών, μετά από επιτυχή δοκιμασία 

στην ύλη συναφών προπτυχιακών μαθημάτων.  

4. Κριτήρια επιλογής είναι ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία σε συναφή με το αντικείμενο 

του ΠΜΣ μαθήματα, η αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής και άλλων ξένων γλωσσών, η πτυχιακή 

εργασία, εφόσον προβλέπεται από το πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών του 

υποψηφίου και οι τυχόν συναφείς δημοσιεύσεις.  

5. Η τελική επιλογή γίνεται μετά από συνέντευξη από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων, τα 

μέλη της οποίας επιλέγονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ μεταξύ των 

Επιβλεπόντων Καθηγητών του ΠΜΣ.  

6. Πριν από τη συνέντευξη, οι υποψήφιοι δηλώνουν γραπτώς και αιτιολογημένα σε ποιο από τα 

συμμετέχοντα Εργαστήρια προτιμούν να ενταχθούν εφόσον γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ. Για το 

σκοπό αυτό οφείλουν να έχουν ενημερωθεί και να γνωρίζουν τους Επιβλέποντες Καθηγητές 

και τα αντίστοιχα Εργαστήρια και γνωστικά αντικείμενα, πριν από τη συνέντευξη. 

7. Λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των υποψηφίων, η Επιτροπή Επιλογής κατανέμει τους 

επιλεγέντες φοιτητές ανά Εργαστήριο και Επιβλέποντα Καθηγητή και ανακοινώνει τα 

αποτελέσματα της κατανομής ταυτόχρονα με εκείνα της επιλογής. 

8. Η κατανομή των επιλεγέντων φοιτητών είναι δεσμευτική για τους φοιτητές και για τα 

Εργαστήρια και δεν είναι δυνατό να μεταβληθεί κατά τη διάρκεια των σπουδών. 

9. Οι φοιτητές του ΠΜΣ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί ή 

διδακτορικοί φοιτητές σε οποιοδήποτε άλλο Ίδρυμα εκτός αν έχουν επίσημη αναστολή 

φοίτησης. 

Οργάνωση σπουδών 

1. Με στόχο τη καλύτερη δυνατή εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα των συμμετεχόντων 

Εργαστηρίων, αμέσως μετά την επιλογή τους και μέχρι τέλους των σπουδών τους στο ΠΜΣ, οι 

φοιτητές εντάσσονται και παρακολουθούν το εγκεκριμένο από τη Συντονιστική Επιτροπή 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός Εργαστηρίου, όπως περιγράφεται παρακάτω, υπό την άμεση 

επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ αυτού του Εργαστηρίου που ορίζεται και λειτουργεί ως Επιβλέπων 

Καθηγητής. 

2. Καθένα από τα Εργαστήρια που συμμετέχουν στη λειτουργία του ΠΜΣ καθορίζει το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του ΠΜΣ, ως 

ακολούθως: 
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α.  Προσφέρει διδασκαλία Μαθήματος, διάρκειας ενός εξαμήνου, και προσδιορίζει τη 

διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν. Τα προσφερόμενα 

μαθήματα είναι: 

i. Μοριακή Ανοσολογία & Ανοσογενετική (Εργαστήριο Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας) 

ii. Βιοφυσική Μεμβρανών (Εργαστήριο Φυσιολογίας) 

iii. Κυτταρική Ομοιοστασία & Γονιδιακή Έκφραση (Εργαστήριο Βιοχημείας) 

iv. Μοριακή Μικροβιολογία (Εργαστήριο Μικροβιολογίας) 

v. Ειδική Μονάδα Νευροεπιστημών – (Νευρολογική Κλινική) 

vi. Μοριακή Φαρμακολογία & Φαρμακογενωμική (Εργαστήριο Φαρμακολογίας) 

vii. Μοριακή Ιστοπαθολογία (Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής) 

viii. Ηπατολογία – Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας (Ερευνητικό Εργαστήριο Παθολογίας) 

Το Μάθημα (reading course) κάθε Εργαστηρίου μπορεί να περιλαμβάνει διαλέξεις, 

συναντήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, παρακολούθηση προόδων διδακτορικών 

διατριβών, διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, άμεση συνεργασία με το φοιτητή ή 

οποιαδήποτε άλλη διαδικασία θεωρείται πρόσφορη για τη θεωρητική εκπαίδευση των 

φοιτητών στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου Εργαστηρίου. 

β. Διαμορφώνει Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, στο οποίο προσδιορίζονται 

επακριβώς ο τρόπος, η διάρκεια παρακολούθησης, το περιεχόμενο και οι επιμέρους 

εκπαιδευτικοί στόχοι της πρακτικής άσκησης στο Εργαστήριο. 

γ. Ορίζει τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου που διατίθενται ως Επιβλέποντες Καθηγητές, καθώς 

και τα αντίστοιχα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα, στα οποία μπορεί να ασκηθεί και να 

εκπονήσει τη Διπλωματική Εργασία του ο κάθε φοιτητής. 

3. Για τη χορήγηση του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση 60 ECTS ως ακολούθως: 

α.  Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση, κατά το τέλος του πρώτου εξάμηνου των σπουδών, 

του Μαθήματος του Εργαστηρίου (8 ECTS)  , στο οποίο ο φοιτητής θα πραγματοποιήσει την 

πρακτική του άσκηση (14 ECTS) και θα εκπονήσει τη Διπλωματική Εργασία του (30 ECTS). Επί 

αποτυχίας στην εξέταση κατά το τέλος του πρώτου εξάμηνου επιτρέπεται μια μόνο 

επανεξέταση στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η αποτυχία κατά την επανεξέταση 

συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της φοίτησης στο ΠΜΣ. 

β.  Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση, επίσης κατά το τέλος του πρώτου εξάμηνου των 

σπουδών, ενός επιπλέον Μαθήματος  (8 ECTS) άλλου Εργαστηρίου που θα υποδειχθεί στο 

φοιτητή από τον Επιβλέποντα Καθηγητή του. Επί αποτυχίας στην εξέταση κατά το τέλος του 

πρώτου εξάμηνου επιτρέπεται μια μόνο επανεξέταση στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η 

αποτυχία κατά την επανεξέταση συνεπάγεται αυτόματη διακοπή της φοίτησης στο ΠΜΣ. 

γ.  Συνεπής παρακολούθηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Εργαστηρίου, στο 

οποίο θα καταταγεί (14 ECTS). 

δ. Εκπόνηση και επιτυχής παρουσίαση πειραματικής Διπλωματικής Εργασίας υπό την 

επίβλεψη του Επιβλέποντα Καθηγητή (30 ECTS). Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας 

γίνεται από τριμελή επιτροπή, μετά από την παρουσίασή της σε ειδική συνεδρίαση στο 

τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των Διπλωματικών 

Εργασιών αποτελείται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ των 

Εργαστηρίων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ. 


