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«Δεοντολογία και Ηκικι ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ» 

 

Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, 

ανακοινϊνει τθν ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 του 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δεοντολογία και Ηκικι 

ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ», το οποίο οδθγεί ςτθν απονομι αντίςτοιχου 

Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ) και διζπεται από τον Κανονιςμό 

Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.   

 

Το Π.Μ.Σ. ζχει ωσ αντικείμενο τθν οριοκζτθςθ και αποκατάςταςθ ςθμαντικϊν 

εννοιϊν και αρχϊν τθσ Ηκικισ και τθσ Δεοντολογίασ που διζπει όλο το φάςμα των 

Επιςτθμϊν Υγείασ ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των Βιο-επιςτθμϊν γενικότερα. 

Η εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ θκικζσ, νομικζσ αρχζσ και ηθτιματα που 

ςυνδζονται με τθν άςκθςθ τθσ Ιατρικισ και των Επιςτθμϊν Υγείασ κακϊσ και των 

Βιο-επιςτθμϊν κα ςυμβάλλουν ςτθν κωράκιςθ τουσ κατά τθν άςκθςθ των 

επαγγελματικϊν κακθκόντων τουσ με ςτόχο τθ μελλοντικι αποφυγι ςφαλμάτων, 

ικανϊν να απειλιςουν τθν επαγγελματικι τουσ υπόςταςθ και αξιοπρζπεια. Η 

κατανόθςθ ότι ηοφμε ςε μια κοινωνία με ςυγκρουόμενεσ πεποικιςεισ όπου θ 

κριτικι διερεφνθςθ και θ θκικι τεκμθρίωςθ αποτελοφν αναγκαίεσ προχποκζςεισ 

για τθ λιψθ αποφάςεων είναι αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ πράξθσ και 

τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ ςτθν Ιατρικι και ςτισ Βιοεπιςτιμεσ.  

 

Στο Π.Μ.Σ. «Δεοντολογία & Ηκικι ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ» γίνονται δεκτοί ωσ  

Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ (ΜΦ) απόφοιτοι των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ (Ιατρικισ, 

Οδοντιατρικισ, Νοςθλευτικισ, Βιοχθμείασ και Βιοτεχνολογίασ, Βιολογίασ, 

Φαρμακευτικισ, Μοριακισ Βιολογίασ και Γενετικισ) και των Νομικϊν και 

Θεολογικϊν Σχολϊν των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ 

κακϊσ και πτυχιοφχοι λοιπϊν ςυναφϊν με το αντικείμενο του Προγράμματοσ 

τμθμάτων πανεπιςτθμίων και ΑΤΕΙ (Ιατρικϊν εργαςτθρίων, Τεχνολόγων 

Ακτινολογικοφ, Φυςικοκεραπείασ, Νοςθλευτικισ). 

 

Η χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν (ΔΜΣ) ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα, με ζναρξθ το Σεπτζμβριο 2019. Τα 
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δίδακτρα του ΠΜΣ ανζρχονται ςε 2.000 ευρϊ (Α’ εξάμθνο: 750 ευρϊ, Β’ εξάμθνο: 

750  ευρϊ, Γ’ εξάμθνο: 500 ευρϊ) και από τουσ εξιντα (60) ειςακτζουσ φοιτθτζσ. 

 

Υποτροφία για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ ςτο Τμιμα Ιατρικισ του 

Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, δίδεται ςτον πρϊτο φοιτθτι με βάςθ τθν βακμολογία 

του, που κα τελειϊςει εγκαίρωσ τισ ςπουδζσ, δθλ. τον Σεπτζμβρθ του ακαδθμαϊκοφ 

ζτουσ αποφοίτθςισ του και κα πιςτοποιείται από τθν τριμελι επιτροπι. Το ποςό 

τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςτα 2.000€.  

 
Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ 

οφείλουν να ςυγκεντρϊςουν 90 Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS) ςυνολικά, από τθν 

παρακολοφκθςθ και εξζταςθ κακϊσ και από τθν εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να παρακολουκιςουν οκτϊ (8) 

υποχρεωτικά μακιματα. Τα μακιματα του ΠΜΣ πραγματοποιοφνται μία (1) φορά 

το μινα Παραςκευι απόγευμα και Σάββατο.  Η γλϊςςα διδαςκαλίασ του ΠΜΣ είναι 

θ Ελλθνικι. Η γλϊςςα εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι τόςο θ Ελλθνικι όςο 

και θ Αγγλικι. 

Η επιλογι των φοιτθτϊν ςτο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγθςθσ των παρακάτω 

δικαιολογθτικϊν: 

1. Αίτθςθ Συμμετοχισ (ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ) 

2. Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα (ςφμφωνα με υπόδειγμα που κα βρείτε 

ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ)  

3. Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι ο υποψιφιοσ εκπλιρωςε τισ 

εκπαιδευτικζσ του υποχρεϊςεισ. Στισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων 

πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ 

από ΔΟΑΤΑΠ 

4. Αντίγραφο Αναλυτικισ Βακμολογίασ  

5. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ, και αποδεικτικά ερευνθτικισ 

δραςτθριότθτασ (εάν υπάρχουν) 

6. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν) 

7. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ 

8. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

9. Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν επίςθμα μεταφραςμζνο  

10. Μία φωτογραφία ταυτότθτασ  

 

* Σθμειϊςτε ότι κα χρειαςτεί να προςκομίςετε τα πρωτότυπα εντόσ τριϊν (3) 
θμερϊν εάν ηθτθκοφν 
 

ΑΙΣΗΕΙ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΟΙΥΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΔΕΚΣΕ 

 

Προκεςμία Υποβολισ Αιτιςεων: 12 Ιουλίου 2019 

 (με ςφραγίδα ταχυδρομείου ι απόδειξθ courier) 

 

Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων: 19 Ιουλίου 2019 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν ςτθν 

ιςτοςελίδα: www.med.uth.gr/pmsBioethics ι να απευκυνκοφν ςτθ Γραμματεία:  

Τθλ: 2410685739, 2413501739 (Δευτζρα - Παραςκευι, 10:00-14:00) 
e-mail: msc.deontologia@gmail.com  
 
 
Αποςτολή των δικαιολογητικών ςτην παρακάτω διεφθυνςη:  
 
Γραμματεία Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
«Δεοντολογία και Ηκικι ςτισ Βιοϊατρικζσ Επιςτιμεσ» 
Τμιμα Ιατρικισ, Σχολι Επιςτθμϊν Υγείασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
Δ/νςθ: Πανεπιςτθμίου 3, Κτίριο Βιόπολισ, 1οσ όροφοσ (αρ. γραφείου 102γ) 
ΤΚ 41500, Λάριςα 
Τθλ: 2410685739,  2413501739 
 

 

Ακανάςιοσ Γιαννοφκασ 

 

 
Κακθγθτισ Αγγειοχειρουργικισ 

Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν 
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