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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε  το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που 

τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε 

ο Βόλος. Με την τροποποίηση του πρώτου διατάγματος (του 1985) ιδρύθηκαν νέα 

Τμήματα, ενώ σύμφωνα με τη σημερινή ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας λειτουργούν οι παρακάτω σχολές:  

 

Σχολές - Τμήματα 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης 

 Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής 

 Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 Οικονομικών Επιστημών 

  

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

 Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 

 Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 

  

Πολυτεχνική Σχολή 

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 

 Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

  

Σχολή Επιστημών Υγείας 

 Ιατρικής 

 Κτηνιατρικής 

http://www.pre.uth.gr/
http://www.ece.uth.gr/
http://www.sed.uth.gr/
http://www.ha.uth.gr/
http://www.econ.uth.gr/index.html
http://deanagr.uth.gr/
http://www.agr.uth.gr/
http://www.apae.uth.gr/
http://deaneng.uth.gr/
http://www.mie.uth.gr/
http://www.prd.uth.gr/
http://www.civ.uth.gr/
http://www.arch.uth.gr/
http://www.inf.uth.gr/
http://www.med.uth.gr/
http://www.vet.uth.gr/
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 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 

  

Σχολή Θετικών Επιστημών 

 Πληροφορικής 

 Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική 

  

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

 

Το Τμήμα Ιατρικής ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 1990-1991, και έχει έδρα τη 
Λάρισα. 

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ιδρύθηκε το 1993 
και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1994. Αρχικά στεγάστηκε στις εγκαταστάσεις του 
Πάρκου Ματσόπουλου και τον Ιούλιο του 1999 μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις των 
Καρυών. 

 

http://www.bio.uth.gr/
http://www.sci.uth.gr/
http://www.cs.uth.gr/
http://www.dib.uth.gr/
http://www.pe.uth.gr/
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Εισαγωγή  

Η Άσκηση, ως γυμναστική ή αθλητισμός, αποτελεί σημαντική δραστηριότητα σε πολλούς 
αρχαίους πολιτισμούς. Στην αρχαία Ελλάδα, οι άνδρες συμπεριελάμβαναν τη σωματική 
άσκηση στην καθημερινότητά τους σύμφωνα με την προτροπή του Πλούταρχου, ο οποίος 
στο έργο του "Περί Παίδων Αγωγής" αναφέρει: περί μεν την του σώματος επιμέλειαν διττάς 
εύρον επιστήμας οι άνθρωποι, την Ιατρικήν και την Γυμναστικήν, ων η μεν την υγείαν η δε 
την ευεξίαν εντίθεσι.  

Παρά το γεγονός ότι η εξέλιξη του Δυτικού πολιτισμού και η επίδρασή του στον τρόπο 
ζωής γενικότερα οδήγησε στο να ατονήσει αυτή η ενασχόληση,  τα τελευταία κυρίως 
χρόνια, με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, την εξοικονόμηση περισσότερου ελεύθερου 
χρόνου και, κυρίως, με την κατανόηση της σημασίας της πρόληψης για την εξασφάλιση της 
υγείας, ανέδειξαν και πάλι την σωματική άσκηση σε σημαντική παράμετρο της 
καθημερινότητας.  Προκειμένου όμως να επιτευχθούν τα αναμενόμενα για την υγεία και τη 
φυσική κατάσταση αποτελέσματα από την άσκηση και τον αθλητισμό, θα πρέπει όχι μόνο 
οι δραστηριότητες αυτές να γίνονται κάτω από την επίβλεψη επιστημόνων με ιδιαίτερες 
γνώσεις και δεξιότητες. Η πλήρης κατανόηση της φυσιολογίας της άσκησης, οι 
ιδιαιτερότητες της άσκησης πληθυσμών με ειδικά προβλήματα, η ψυχολογία της άσκησης 
και ο ρόλος της σωστής διατροφής σε σχέση με τον ανθρώπινο μεταβολισμό αποτελούν 
μερικές από τις παραμέτρους που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην εκπαίδευση των 
επιστημόνων που ασχολούνται με την δια βίου άσκηση και την πρόληψη στον γενικό ή 
ειδικό πληθυσμό.  

Η  Εργοσπιρομετρία είναι μια σημαντική μη επεμβατική δοκιμασία, η οποία επιτρέπει 
την αντικειμενική παρακολούθηση της αναπνευστικής, της καρδιαγγειακής και της 
μεταβολικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια μιας δοκιμασίας άσκησης. Χρησιμοποιείται για 
την εκτίμηση της σωματικής επάρκειας και για τη διαφορική διάγνωση μεταξύ 
καρδιαγγειακών και αναπνευστικών παθήσεων. Συγκεκριμένα συμβάλλει: στη διερεύνηση 
της δύσπνοιας ή της μειωμένης ικανότητας για άσκηση (και τον προσδιορισμό της αιτίας 
πρόκλησής τους), στον εντοπισμό καρδιαγγειακών ή αναπνευστικών δυσλειτουργιών, που 
αποκαλύπτονται μόνο κατά την άσκηση, στη διερεύνηση της αιτίας πρόκλησης διαφόρων 
συμπτωμάτων (π.χ δύσπνοια, στηθάγχη) καθώς και στην εκτίμηση της ικανότητας για 
άσκηση και σωματική δραστηριότητα.  Επίσης χρησιμοποιείται στον προεγχειρητικό  έλεγχο 
ασθενών με ιστορικό καρδιοαναπνευστικών παθήσεων. Τέλος, η εργοσπιρομετρία 
θεωρείται κορυφαία μέθοδος για την εκτίμηση της φυσικής κατάστασης και αερόβιας 
ικανότητας των αθλητών, καθώς και για τη διερεύνηση της δυνατότητας βελτίωσής της 
μέσω εξατομικευμένων προπονητικών προγραμμάτων. 

Η Αποκατάσταση αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της ολοκληρωμένης 
θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με χρόνια νοσήματα, κυρίως καρδιολογικά, 
αναπνευστικά και μυοσκελετικά. Σκοπός της πρώιμης κινητοποίησης και πρώτης φάσης 
αποκατάστασης είναι η ανακούφιση των συμπτωμάτων των ασθενών, και η βελτίωση της 
ικανότητάς τους να συμμετέχουν στις καθημερινές δραστηριότητες με ασφάλεια. Σε 
δεύτερη φάση ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης στοχεύοντας στην αύξηση της 
ικανότητας των ασθενών για άσκηση, στην βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία 
ποιότητα ζωής και στην βελτιστοποίηση της ικανότητάς για ανεξάρτητη διαβίωση. Τέλος η 
τρίτη φάση αποκατάστασης στοχεύει στη διατήρηση της ικανότητας για ανεξάρτητη 



Σελ.6 

διαβίωση, στη διατήρηση της ποιότητας ζωής των ασθενών, στην καλύτερη διαχείριση των 
συμπτωμάτων και στην μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας τους. Ανάμεσα στα 
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των προγραμμάτων άσκησης σε ασθενείς με 
χρόνια νοσήματα είναι και η μείωση της ανάγκης για αναζήτηση ιατρικής βοήθειας και νέας 
νοσηλείας. Παρά το γεγονός ότι η θετική επίδραση της άσκησης στην αντιμετώπιση των 
ασθενών με χρόνια νοσήματα έχει εδραιωθεί στη βιβλιογραφία, η εφαρμογή της δεν είναι 
ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας. Τα τμήματα Ιατρικής και ΤΕΦΑΑ του ΠΘ 
πρωτοστατούν σε αυτήν την προσπάθεια υποστηρίζοντας και υλοποιώντας από το 2005 
συστηματικά προγράμματα άσκησης σε νεφροπαθείς. Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
αξιόλογες προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εκπαίδευσης των επιστημόνων που 
καλούνται να προτείνουν, να καθοδηγήσουν ή να εφαρμόσουν προγράμματα άσκησης σε 
ειδικούς πληθυσμούς, όπως το ΠΜΣ Άσκηση και Υγεία του ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, αλλά και το παρόν 
νέο ΠΜΣ Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση. Ευελπιστούμε στην 
ευαισθητοποίηση της πολιτείας, και στην ενσωμάτωση των προαναφερομένων 
προγραμμάτων σε μία εκσυγχρονισμένη πολιτική με γνώμονα την Υγεία και την Ποιότητα 
Ζωής.    

Σκοπός  

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» (ΑΕΑ) είναι να 
παρέχει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν:  

 Την προαγωγή και ανάπτυξη της έρευνας στις επιστήμες της υγείας. 

 Την κατανόηση της φυσιολογίας της άσκησης δηλαδή των φυσιολογικών μηχανισμών 
που αναπτύσσονται από τον ανθρώπινο οργανισμό στο πλαίσιο λειτουργικής 
προσαρμογής στην άσκηση. 

 Την εκμάθηση του ρόλου της διατροφής έτσι ώστε να ανταποκρίνεται ο μεταβολισμός 
στο πλαίσιο κάποιου νοσήματος ή σωματικής άσκησης.  

 Την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την ψυχολογία της άσκησης με στόχο το μέγιστο της 
απόδοσης, σωματικής αλλά και ψυχικής.   

 Τη γνώση αλλά και την εφαρμογή της εργοσπιρομετρίας σε επιλεγμένους ασθενείς αλλά 
και υγιείς αθλητές. 

 Την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή προγραμμάτων 
δια βίου άσκησης σε γενικούς και ειδικούς πληθυσμούς 

 Την απόκτηση γνώσης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εφαρμογή προγραμμάτων 
κινητοποίησης και αποκατάστασης  

 Την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάπτυξη τεχνικών φυσιοθεραπείας. 

 Την κατανόηση του ρόλου της άριστης συνεργασίας μεταξύ ων επαγγελμάτων υγείας με 
στόχο την εξασφάλιση της υγείας του πληθυσμού. 

 Το ρόλο της πρόληψης τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για την ανάπτυξη και 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.    
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Άρθρο 1 

Διαχείριση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΠΜΣ) 

Η διαχείριση έργου γίνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (ΕΔΕ), οι οποίοι συντονίζουν μαζί με το διοικητικό προσωπικό τον 
προγραμματισμό του έργου, την τήρηση αρχείων και την ακριβή υλοποίηση των πακέτων 
εργασίας. Στο έργο απασχολούνται 1-2 γραμματείς που έχουν προσληφθεί με σύμβαση 
έργου και  με επικουρική βοήθεια από ήδη υπάρχον τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του 
Τμήματος Ιατρικής. Επίσης και από μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι έχουν γνώση 
πληροφορικής ή άλλες εξειδικευμένες εργαστηριακές γνώσεις. 

 

Άρθρο 2 

Δομή του ΔΠΜΣ 

Α) Γενική περιγραφή του προγράμματος 

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και  το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα λειτουργήσουν το ΔΠΜΣ Σπουδών «Άσκηση, 
Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» το 2014 (ιδρυτικό ΦΕΚ 1135/05.5.2014), το οποίο 
οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 2859 τ. 
B΄). Το πρόγραμμα έχει στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο πεδίο της Ιατρικής Αποκατάστασης, της εφαρμογής της Εργοσπιρομετρίας και της 
πρόληψης της υγείας του πληθυσμού μέσω της ορθής άσκησης με την αξιοποίηση των 
γνώσεων και εμπειριών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και του ΤΕΦΑΑ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Το ΔΠΜΣ διαρκεί δύο ημερολογιακά έτη και περιλαμβάνει την υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση στα μαθήματα που αναπτύσσονται μέσα στα δύο 
ακαδημαϊκά έτη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Η 
διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί 26 ώρες (θεωρία και ασκήσεις) και γίνεται κατά τη 
διάρκεια ενός τετραημέρου (Πέμπτη έως Κυριακή). Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων 
περιλαμβάνει την εκπόνηση εργασίας καθώς και γραπτές εξετάσεις.  

Β) Διάρκεια σπουδών 

1ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση  
2ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση  
3ο εξάμηνο: Θεωρητική κατάρτιση και εργαστήρια 
4ο εξάμηνο: Διπλωματική εργασία 

 

 

http://www.pe.uth.gr/
http://www.pe.uth.gr/
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Γ) Διδασκόμενα μαθήματα  

Το ΔΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μαθήματα (Υ), και εργαστήρια, απαιτεί δε τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων 
(ECTS), όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 
1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. Μαθήματα  
Πιστωτικές 
Μονάδες 

Υπεύθυνος Καθηγητής 

ΜΑ01 Μεθοδολογία έρευνας και 
στατιστική  

8 Παπαιωάννου Αθ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ 

ΜΑ02 
Φυσιολογία της άσκησης 8 

Κουτεντάκης Ι. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ. 
Φλουρής Α. Αν. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ. (υπό 

διορισμό 

ΜΓ04 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 7 Ζαρογιάννης Σ. Λέκτορας Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΑ04 Ψυχολογία της άσκησης 7 Θεοδωράκης Ι. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ. 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. Μαθήματα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

Υπεύθυνος Καθηγητής 

ΜΒ01 Εργοσπιρομετρία 8 Δανιήλ Ζ. Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΒ02 Άσκηση σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμού 

8 
 

Φατούρος Ι. Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ Π.Θ. 

ΜΒ03 Αναπνευστική φυσιοθεραπεία 7 Γουργουλιάνης Κ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΒ04 
Πρόληψη και δημόσια υγεία 7 

Χατζηχριστοδούλου Χρ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής 
Π.Θ. 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΚΩΔ. Μαθήματα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

Υπεύθυνος Καθηγητής 

ΜΓ01 Καρδιο-αναπνευστική 
Αποκατάσταση  

8 
Τρυποσκιάδης Φ. Καθηγητής- Γιαμούζης Γρ. 

Επικ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΓ02 Μυοσκελετικό και 
Αποκατάσταση  

8 
Μαλίζος Κ. Καθηγητής Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΓ03 Διαεπαγγελματική συνεργασία 
και φροντίδα υγείας  

7 
Κερενίδη Θ. Λέκτορας Τμ.Ιατρικής Π.Θ. 

ΜΑ03 Διατροφή και μεταβολισμός 7 Μπαργιώτα Αλ. Επίκ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής 

Π.Θ. 
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4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

α/α Μαθήματα 
Πιστωτικές 
Μονάδες 

Υπεύθυνος Καθηγητής 

ΜΕ Εργαστήρια 10 
Καρέτση Ε. Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β’ 

ΠΓΝΛ 

ΜΔΕ 
Συγγραφή μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας 

20 
Χατζόγλου Χρ. Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ.Ιατρικής 

Π.Θ. 

 

Τα μαθήματα  λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής και του 
ΤΕΦΑΑ. 

Με απόφαση της ΕΔΕ, είναι δυνατόν κάποιο (ή κάποια) από τα μαθήματα να διδαχθεί σε 
εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση. 

Κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική 
Εργασία. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται κατά τη διάρκεια του 3ου 
εξαμήνου σπουδών από το Φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο 
Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του ΜΦ και μαζί 
με τα άλλα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνουν τη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δημόσια. Λεπτομερής Οδηγός 
Εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι αναρτημένος στο διαδικτυακό 
τόπο του ΔΠΜΣ.  

 

1ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα) 30 ECTS 

2ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα) 30 ECTS 

3ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά 4 (τέσσερα) 30 ECTS 

4ο Εξάμηνο: Υποχρεωτικά εργαστήρια και  

συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

30 ECTS 

 ΣΥΝΟΛΟ: 120 ECTS 
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Άρθρο 3 

Οργανωτική δομή του ΔΠΜΣ  

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΔΠΜΣ, αρμόδιο όργανο είναι :  
 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ. 

 Αποτελείται από πέντε μέλη, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΠΜΣ, δύο μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ιατρικής που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και εκλέγονται από την ΓΣΕΣ, δύο 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και δύο εκπροσώπους 
φοιτητών (ένα από κάθε έτος). Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι και Πρόεδρος 
της ΕΔΕ. 

Τα μέλη της ΕΔΕ είναι: 

 Αναπλ. Καθ. Ζ. Δανιήλ, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (επιστημονικός 
υπεύθυνος) 

 Καθ. Κ.Ι Γουργουλιάνης, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Επικ. Καθ. Α. Μπαργιώτα, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 Καθ. Ι. Κουτεντάκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

 Καθ. Ι. Θεοδωράκης, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  

 Εκπρόσωποι Φοιτητών 

Η ΕΔΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ καθώς και για την εποπτεία των διαδικασιών επιλογής των υποψηφίων ΜΦ. 
Εποπτεύει ακόμα και συντονίζει τη λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών σε κάθε 
κατεύθυνση του Προγράμματος. Στο έργο της συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία και η 
επίβλεψη του προγράμματος σπουδών καθώς και ο ορισμός των Συμβούλων 
Καθηγητών (ΣΚ) για κάθε ΜΦ, των Υπευθύνων Καθηγητών των μαθημάτων, των 
Διδασκόντων Καθηγητών (ΔΚ), των Επιβλεπόντων Καθηγητών (ΕΚ) για Διπλωματική 
Εργασία και την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) του ΔΠΜΣ. 

Στις αρμοδιότητες της ΕΔΕ συμπεριλαμβάνονται:  

 Εκλέγει τον Επιστημονικό Υπεύθυνο  

 Ορίζει τα μέλη των δυο Τμημάτων που θα συμμετέχουν στην ΕΔΕ. 

 Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των ΜΦ. 

 Ορίζει τις Επιτροπές για την κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων και την επιλογή των 
εισακτέων. 

 Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων. 

 Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο ΔΠΜΣ. 
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 Ορίζει τα μέλη των Συμβουλευτικών Επιτροπών για την εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας, καθώς και τα μέλη των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών. 

 Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. 

 

2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΔΠΜΣ προεδρεύει και συντονίζει τις εργασίες της ΕΔΕ, 
παρακολουθεί την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ για κάθε κατεύθυνση και 
εισηγείται στη ΓΣΕΣ των Τμημάτων κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή 
και καλή λειτουργία των μεταπτυχιακών σπουδών. 

3. Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης του ΔΠΜΣ 

Έργο της Επιτροπής Οικονομικής διαχείρισης είναι η οικονομική διαχείριση του ΔΠΜΣ 
και συγκεκριμένα η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διαρκής ενημέρωση των οικονομικών 
του Προγράμματος. Μέλη Της επιτροπής είναι οι Μπαργιώτα Αλεξάνδρα, Χατζόγλου Χρυσή, 
Θεοδωράκης Ιωάννης και Σακκάς Γεώργιος. 

4. Επιτροπή Δεοντολογίας του ΔΠΜΣ 

Η  Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από τα εξής μέλη: Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, 
Ζαρογιάννης Σωτήρης, Κουτεντάκης Ιωάννης, Καρατζαφέρη Χριστίνα.  

5. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών αποτελείται από τα εξής μέλη: Ζωή 
Δανιήλ, Αλεξάνδρα Μπαργιώτα, Θεοδωράκης Ιωάννης. Έργο της, αποτελούν τα παρακάτω: 

 Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Έλεγχος της 
γλωσσικής επάρκειας.  

 Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και 
πρόταση επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στις ΓΣΕΣ των δυο 
Τμημάτων. 
 

Άρθρο 4 

Διδακτικό Προσωπικό 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων, καθώς και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, πρακτικών 
ασκήσεων κ.λ.π. μπορούν να αναλάβουν (Ν3685/2008) : 
Α. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής και του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή μέλη 

ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή 
ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες, διδάσκοντες βάσει 
του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και 
έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο, καθώς και καθηγητές των ΤΕΙ με σχετική 
εξειδίκευση. 
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Β. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σχετικού με το γνωστικό αντικείμενο το 
οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν επαρκή επιστημονική, ερευνητική και 
συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείμενο αυτό.  

 
Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στους Υπεύθυνους Καθηγητές, γίνεται με απόφαση 

της ΕΔΕ. Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) καθορίζεται 
από την  ΕΔΕ η οποία συμβουλεύτηκε τους Υπεύθυνους Καθηγητές. Δεν επιτρέπεται, σε 
καμιά περίπτωση, η αποκλειστική απασχόληση μέλους ΔΕΠ στο ΔΠΜΣ (παραγρ. 3β του 
άρθρου 12 του Ν.2083/92). 
 

Ο Σύμβουλος Καθηγητής  

Την πορεία κάθε ΜΦ, εκτός από την γενική επίβλεψη από την ΕΔΕ, παρακολουθεί και 
ένα μέλος ΔΕΠ, ο ρόλος του οποίου είναι να βοηθά τον φοιτητή στην αντιμετώπιση 
εκπαιδευτικών και προσωπικών προβλημάτων που είναι πιθανό να προκύψουν.  

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής  

Είναι αρμόδιος για την υλοποίηση του εκάστοτε μαθήματος με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Έχει την ευθύνη για τους εξωτερικούς ή προσκεκλημένους διδάσκοντες του 
μαθήματος καθώς και την παρουσία, την ποιότητα των σημειώσεων και των βιβλίων, την 
συμμετοχή των φοιτητών, την οργάνωση των εργαστηρίων, διαλέξεων και φροντιστηρίων 
και των εκπαιδευτικών επισκέψεων και εργασιών πεδίου που εμπίπτουν στο αντικείμενο 
τους. Αντικαθιστούν τους διδάσκοντες σε περίπτωση απουσίας τους. Οι Υπεύθυνοι 
Καθηγητές μαζί με τα μέλη της ΕΔΕ συνεδριάζουν μια φορά τον χρόνο και προτείνουν 
αλλαγές και τροποποιήσεις για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο Διδάσκων Καθηγητής  

Οι Διδάσκοντες Καθηγητές (εξωτερικοί ή εσωτερικοί) υποβοηθούν τους Υπεύθυνους 
Καθηγητές στο έργο τους. Πέρα των διδακτικών τους καθηκόντων αναλαμβάνουν 
διπλωματικές εργασίες ειδίκευσης και εργασίες στο μάθημα που διδάσκουν. Σε περίπτωση 
απουσίας ειδοποιούν τον υπεύθυνο καθηγητή τρεις τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα. 

Ο Επιβλέπων Καθηγητής Διπλωματικής Εργασίας 

Επιβλέπων καθηγητής  μπορεί να είναι υπεύθυνος μαθήματος ή διδάσκων του ΔΠΜΣ-
ΑΕΑ ή άλλο μέλος  ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής ή του ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίβλεψη διπλωματικής εργασίας αποτελεί η κατοχή 
διδακτορικής διατριβής από τον Επιβλέποντα Καθηγητή.  
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Άρθρο 5 

Προκήρυξη θέσεων – Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Προκήρυξη θέσεων 

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο (που γίνεται 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν την έναρξη των μαθημάτων) σχετικής ανακοίνωσης προς τους 
ενδιαφερομένους υποψηφίους, όπου και προσδιορίζονται τα απαραίτητα προσόντα 
υποψηφίων για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση», η 
προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, ο γενικός τρόπος αξιολόγησης υποψηφίων και η 
διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που 
τους αποστέλλει ή τους παραδίδει η Γραμματεία του ΔΠΜΣ.  
 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών 
Σχολών, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να 
προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.  

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις 
συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και 
ερευνητικής εμπειρίας σε υπηρεσίες υγείας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ. 

 
Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ). 

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία και στην 
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ). 

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του 
υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής 
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ. 

4. Αναλυτική Βαθμολογία  

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή 
ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν). 

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν). 

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών.  

9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 



Σελ.14 

Κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ συνεκτιμά τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως 
αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ 
και την απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.  

Αξιολόγηση φοιτητών 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 
προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής σε 
τρεις φάσεις: 

Α' Φάση: 

Έλεγχος δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων. 

Β' Φάση: 

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος 
πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό μορίων. Η ΕΔΕ σε συνεργασία με την Επιτροπή 
Επιλογής των υποψηφίων, αξιολογεί και προκρίνει σε συνεδρίαση τους υποψηφίους με 
βάση τα κριτήρια: 

 Γενικός βαθμός πτυχίου x  2 (έως 20 μόρια) 
 Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία. Έτη εργασίας x 1 (έως 20 μόρια) 
 Γνώση ξένης γλώσσας (έως 10 όταν συνοδεύεται από την απόκτηση επαγγελματικού 

πτυχίου). Η επάρκεια της ξένης γλώσσας θα αποδεικνύεται με ανάλογο πτυχίο, 
πιστοποιητικά ή με εξετάσεις που θα ορίζονται από την ΕΔΕ. 

 Συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος (έως 10 μόρια) 
 Εκπόνηση ερευνητικής διπλωματικής εργασίας στον πρώτο κύκλο σπουδών  (5 

μόρια) 
 Επιπρόσθετα προσόντα (έως 15 μόρια σε όσους έχουν δημοσιεύσεις σε διεθνή 

περιοδικά). 

Γ’ Φάση: 

Για την επιλογή των υποψηφίων στο ΔΠΜΣ πραγματοποιείται σχετική προφορική 
συνέντευξη (έως 20 μόρια). Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής 
συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή τους στο ΔΠΜΣ.  

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει: 

 Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη 
συγκρότηση της προσωπικότητάς του. 

 Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων 
του υποψηφίου. 

 Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει ο υποψήφιος για την ανελλιπή 
παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του ΔΠΜΣ. 
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Διαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Η Επιτροπή Επιλογής αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τον πίνακα των υποψηφίων, 

ελέγχει τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί και συντάσσει τον τελικό πίνακα 

υποψηφίων. Μετά την ανάρτηση του πίνακα των υποψηφίων ΜΦ ορίζεται η ημερομηνία 

των προφορικών συνεντεύξεων. Η υψηλότερη βαθμολογία που μπορεί να πάρει 

υποψήφιος με τα παραπάνω κριτήρια είναι 80 μόρια. Η συνολική βαθμολογία μπορεί να 

φθάσει τα 100 μόρια. 

Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η 
Επιτροπή Επιλογής συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων. Στον αξιολογικό πίνακα 
συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι και εμφανίζονται οι 
επιτυχόντες. Στη συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη ΕΔΕ προς έλεγχο και  έγκριση. 
Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο 
αριθμό μορίων, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες. 

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών 
εάν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο ΔΠΜΣ, αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας 
του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία 
ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει 
τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

 Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει μέσα σε 5 ημέρες από την 
ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, 
κρίνεται τελεσίδικα από τις ΓΣΕΣ των Τμημάτων. 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων ΜΦ που παρακολουθεί στο ΔΠΜΣ καθορίζεται για κάθε χρόνο 
στον αριθμό 30.  

Άρθρο 6 

Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Άσκηση, 
Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».  

Άρθρο 7 

Χρονική διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ 

Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτούνται τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
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Άρθρο 8 

Αναστολή φοίτησης  

Κάθε ΜΦ έχει δικαίωµα να ζητήσει, µε αίτησή του, άδεια αναστολής της 
παρακολούθησης των μαθηµάτων ή της εκπόνησης της διπλωµατικής του εργασίας. Η 
άδεια χορηγείται µε απόφαση της ΕΔΕ, δίνεται µόνο µία φορά και δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων, ούτε μικρότερης του ενός 
εξαµήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα µπορεί 
να χορηγηθεί µόνο σε ΜΦ που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις 
παρατεταµένης ασθένειας, που πιστοποιείται από δηµόσιο φορέα. Ο χρόνος αναστολής 
φοίτησης του ΜΦ δεν υπολογίζεται σε περίπτωση υπέρβασης της χρονικής διάρκειας 
φοίτησης. Ο ΜΦ που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωµένος να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήµατα, εργαστήρια, σεµινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα 
οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο ΜΦ που 
παίρνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί να 
υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως ΜΦ. Οι ΜΦ που βρίσκονται 
σε εκπαιδευτική άδεια δεν δικαιούνται άδειας αναστολής της φοίτησής τους, εκτός 
εξαιρετικών περιπτώσεων (παρατεταµένη ασθένεια κ.λ.π.) 

Άρθρο 9 

Υποτροφίες  

Υποτροφίες θα δίδονται στους τρεις πρώτους απόφοιτους φοιτητές με σειρά 
βαθμολογίας, που τελειώσουν εγκαίρως τις σπουδές, δηλ. τον Ιούνιο και Σεπτέμβρη του 
ακαδημαϊκού έτους αποφοίτησής τους.  

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται για κάθε υπότροφο, ως εξής: 

1ος : 5.000€ 

 2ος: 2.500€  

3ος: 1.250€. 

Άρθρο 10 

Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα για το ΔΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των εννιακοσίων πενήντα (950) ευρώ για 
κάθε εξάμηνο σπουδών. Η Σύγκλητος μετά από πρόταση της ΕΔΕ μπορεί να 
αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα για το ΔΠΜΣ (άρθρο 12, παρ. 7 του Νόμου 2083/92). Η 
διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το ΔΠΜΣ γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από τα 
Τμήματα για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των ΜΦ, την 
υλοποίηση των ερευνητικών εργασιών και γενικά για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ.  
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Τα δίδακτρα  καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου. Σε περίπτωση διακοπής της 

φοίτησης στο ΔΠΜΣ δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που έχει καταβληθεί. 

 

Άρθρο 11 

Διδασκαλία – Φοίτηση – Εξετάσεις – Βαθμολογία  

Τα μαθήματα στο ΔΠΜΣ αρχίζουν την 1η Μαρτίου  για το εαρινό εξάμηνο και λήγουν τη 
31η Μαΐου του ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας του ΔΠΜΣ. Το δεύτερο εξάμηνο σπουδών 
αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 31η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους λειτουργίας 
του ΔΠΜΣ. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει οκτώ (8) τουλάχιστον εβδομάδες για διδασκαλία. 
Τα μαθήματα υλοποιούνται στην Λάρισα και στα Τρίκαλα. 

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. 
Παραβίαση της προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας 
παρακολούθησης του τρέχοντος εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της 
φοίτησης απαιτείται απόφαση της ΕΔΕ. 

Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα 
εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Απουσία 
πέραν του 20% (διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου ή μη έγκυρη παράδοση των 
εργασιών) οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος 
και υποχρεούται να το παρακολουθήσει σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Επιπρόσθετα οι 
ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του ΔΠΜΣ. 
Σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις ενός μαθήματος οδηγούν επίσης και απουσίες από τις 
επιστημονικές και ερευνητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του 
ΠΜΣ, όπως συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου, μη έγκυρη 
παράδοση των εργασιών σε μάθημα. 

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, µε εκπόνηση εργασιών 
ή µε άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο Υπεύθυνος Καθηγητής. Οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, στο τέλος κάθε εξαµήνου: από 01 έως 20 
Φεβρουαρίου για το χειµερινό εξάµηνο και από 1 μέχρι 10 Ιουλίου για το εαρινό εξάµηνο 
και επαναληπτικές εξετάσεις κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του 
επόµενου ακαδημαϊκού έτους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της 
ΕΔΕ μπορούν να τροποποιήσουν ή να μεταθέσουν το χρόνο εξετάσεων. 

Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε μαθήματος λόγω 
σοβαρού κωλύματος το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών κρίνονται 
από την ΕΔΕ, η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων 
δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της. Κάθε ΜΦ μπορεί να εξεταστεί σε κάθε 
μάθημα το πολύ δύο φορές. Εάν απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο ΜΦ παραπέμπεται 
στη ΕΔΕ. Η ΕΔΕ αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, εισηγείται 
τη διαγραφή του ΜΦ από το ΔΠΜΣ ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωµένη απόδοσή του ή την 
επανάληψη του µαθήµατος από το ΜΦ σε επόµενο εξάµηνο σπουδών. Ο βαθµός των 
μαθηµάτων που έχει επιτύχει ο ΜΦ κατοχυρώνεται. 
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Φοιτητές που αποτυγχάνουν σε δύο ή περισσότερα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο 
διαγράφονται από το ΔΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση επανεξετάζονται μετά το πέρας των 
εξετάσεων του Ιουνίου.  

 Η βαθμολογία των ΜΦ, που με επιτυχία έχουν αξιολογηθεί, έχει ως ελάχιστο βαθμό το 
5,0 με άριστα το 10 και κατατίθεται στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών σπουδών του 
Τμήματος από τον Υπεύθυνο Καθηγητή. Στους ΜΦ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις 
φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο ΠΜΣ απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Εξειδίκευσης.  

Η καθομολόγηση των διπλωματούχων γίνεται ενώπιον της ΓΣΕΣ του Τμήματος Ιατρικής. 
Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης και το κείμενο της καθομολόγησης 
των διπλωματούχων καθορίζεται σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Άρθρο 12 

Υποχρεώσεις Φοιτητών 

Οι ΜΦ είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν τον Ενιαίο Κανονισμό (ΕΚ) των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, καθώς και τις αποφάσεις της 
ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση». Ακόμη υποχρέωση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών είναι μετά το πέρας των μαθημάτων να κάνουν την αξιολόγηση 
των καθηγητών τους. Οι ΜΦ, μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος παραδίδει ανώνυμο 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, που αφορά το 
περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασής του από τον 
διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωσή του και αξιολόγησή του με δεδομένη κλίμακα. Τα 
ερωτηματολόγια αυτά έχουν συνταχθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και το αποτέλεσμα 
της επεξεργασίας τους παραδίδεται στους διδάσκοντες με σκοπό την βελτίωσή τους. 

 

Άρθρο 13 

Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ 

Α. Αξιολόγηση από τους υπεύθυνους και διδάσκοντες καθηγητές 

Οι υπεύθυνοι και διδάσκοντες καθηγητές μετά τη λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του 
προτεινόμενου προγράμματος, παραδίδουν έκθεση με τις παρατηρήσεις τους ανά 
διδασκόμενο μάθημα και αντικείμενο και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος.  

Β. Αξιολόγηση από τους φοιτητές 

Οι ΜΦ μετά την λήξη κάθε χρόνου εφαρμογής του προτεινόμενου προγράμματος, 
παραδίδουν ανώνυμο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο στη Γραμματεία του προγράμματος, 
που αφορά το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης του 
από τον διδάσκοντα, παρατηρήσεις για βελτίωση του, και την αξιολόγηση του με δεδομένη 
κλίμακα.  



Σελ.19 

Γ. Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ από εξωτερικούς αξιολογητές 

 Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, θα γίνει  αξιολόγηση του 
προγράμματος. Θα οριστούν δυο επιτροπές, μια εσωτερική αποτελούμενη από πέντε 
μέλη ΔΕΠ των δυο Τμημάτων και μια εξωτερική αποτελούμενη από επίσης πέντε μέλη, 
επιστήμονες ευρέως αναγνωρισμένων από την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική 
κοινότητα αλλά και από την παραγωγή, οι οποίοι θα κληθούν να συντάξουν έκθεση με 
τις απόψεις, παρατηρήσεις και συστάσεις για το ΔΠΜΣ.  

 Το 2011  (αρ. πρωτ. 1763/28.11.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ), ολοκληρώθηκε η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το 2010 (αρ. 
πρωτ. 524/18.05.2010) η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

Δ. Μεθοδολογία εφαρμογής των συμπερασμάτων της αξιολόγησης για την διαρκή 
βελτίωση της ποιότητας του ΔΠΜΣ 

Όλα τα έγγραφα αξιολόγησης θα λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή αξιολόγησης και 
θα γίνονται οι απαραίτητες διορθωτικές αλλαγές  για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.  

Άρθρο 14 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση  

Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης το ΔΠΜΣ στην «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία 
και Αποκατάσταση» θα οργανώνει σε ετήσια βάση, συνέδρια και ημερίδες καθώς και 
παρουσιάσεις διακεκριμένων επιστημόνων που θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και θα 
συμμετέχει στην οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε 
θέματα άσκησης, αποκατάστασης και πρόληψης της δημόσιας υγείας.  


