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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Μαΐου 2018

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων».

2

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο
«Βιοϊατρικές Επιστήμες».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 808/12728
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 "Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα", β) 203446/Ζ1/22.11.2017 "Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 "Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 "Ίδρυση- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α'), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 "Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" - Αποστολή
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Αρ. Φύλλου 1572

3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ. Β') με τίτλο "Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών".
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018)
"Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ τ.Α'),
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/ τ.Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρία 425/28.3.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρίαση 3/12.4.2018).
12. Το υπ' αριθμ. 1909/29-10-2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φαρμακευτικής του
Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
στην «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως γνωστικό αντικείμενο την ανακάλυψη και την ανάπτυξη φαρμάκων και περιλαμβάνει
εκπαίδευση σε όλα τα στάδια που απαιτούνται από τη
στιγμή της ανακάλυψης μιας νέας βιοδραστικής ένωσης έως την κυκλοφορία της ως φαρμάκου, καθώς και
τις στρατηγικές που ακολουθούνται για την ανακάλυψη
βιοδραστικών ενώσεων. Η θεματολογία αυτή καλύπτεται
τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική της άποψη.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
α. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση νέων
επιστημόνων σε συγχρόνους τομείς της Φαρμακευτικής Επιστήμης, προσανατολισμένους στη δημιουργία
κατάλληλης ανθρώπινης υποδομής, η οποία θα στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στις διεθνείς εξελίξεις της
επιστήμης και θα συμβάλλει στην αφομοίωση της εισαγόμενης τεχνολογίας, στην υποστήριξη της έρευνας και
στη διείσδυση σε νέους κλάδους της Επιστήμης.
β. Η σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την
παραγωγική διαδικασία, η ενίσχυση των μηχανισμών
μεταφοράς τεχνολογίας προς τις ελληνικές παραγωγικές
μονάδες και η κάλυψη συγκεκριμένων επαγγελματικών
αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση, ανάπτυξη και διακίνηση φαρμακευτικών προϊόντων.
γ. Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν
διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.
δ. Η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης σε
φαρμακευτικές και άλλες ομοειδείς βιομηχανίες, Ρυθμιστικές Αρχές, καθώς και διαγνωστικά και ερευνητικά
εργαστήρια, στην Ελλάδα και Διεθνώς.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων» στις
ακόλουθες ειδικεύσεις:
1. Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και συναφών Τμημάτων
άλλων Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Τεύχος Β’ 1572/08.05.2018

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε 90 ECTS,
κατανεμημένων σε 3 εξάμηνα (30 ECTS κάθε εξάμηνο).
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να
παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης
που είναι εγγεγραμμένοι, υποχρεωτικά και επιλογής,
να εκπονούν τις εργαστηριακές και φροντιστηριακές
ασκήσεις που τους ανατίθενται, να παρακολουθούν τα
σεμιναριακά μαθήματα και τα μαθήματα μελέτης που
τους υποδεικνύονται, τα οποία δεν πιστώνονται με μονάδες ECTS, καθώς και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία σε θέμα συναφές με την κατεύθυνση που ακολουθούν. Η διδασκαλία των μαθημάτων
και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας θα γίνεται
στην ελληνική και/ή στην αγγλική γλώσσα.
Τα παρεχόμενα μαθήματα είναι τα εξής:
Α. Κορμού (ο κάθε ΜΦ θα επιλέγει τα 3)
• DPHA_1 Σχεδιασμός και Ανακάλυψη βιοδραστικών
ενώσεων
• DPHA_2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών
προϊόντων
• DPHA_3 Φαρμακευτική Ανάλυση - Βιοφασματοσκοπία
• DPHA_4 Προκλινική και Κλινική Αξιολόγηση Φαρμάκων
Β. Κατεύθυνσης (ο κάθε ΜΦ θα παίρνει υποχρεωτικά 2
που θα αφορούν στην κατεύθυνσή του και 1 από οποιαδήποτε κατεύθυνση)
1. Κατεύθυνση: Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
• DPHA_A01 Φυσικά προϊόντα στην ανακάλυψη φαρμάκων
• DPHA_A02 Σύγχρονες μέθοδοι στη σύνθεση φαρμάκων
• DPHA_A03 Βιομοριακό NMR και πρωτεϊνική αρχιτεκτονική
2. Κατεύθυνση: Βιομηχανική Φαρμακευτική
• DPHA_B01 Νανοφάρμακα και ειδικές μορφές για χορήγηση ή/και Στόχευση Φαρμάκων/Διαγνωστικών
• DPHA_B02 Στατιστική και Διαχείριση ποιότητας στη
Φαρμακευτική
• DPHA_B03 Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση
και Τεχνικές Χαρακτηρισμού Φαρμακομορφών
3. Κατεύθυνση: Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία
• DPHA_C01 Μοριακοί Στόχοι της Δράσης Φαρμάκων
• DPHA_C02 Εφαρμοσμένη Βιοτεχνολογία και Βιοπληροφορική
• DPHA_C03 Θεραπευτικές προσεγγίσεις ακριβείας
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Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
DPHA_5

4

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

DPHA_6

2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 1

8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 2

8

ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 3

30
Β ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS
(Π.Μ.)

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
DPHA_DIP1

15

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

5

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1

5

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2

5

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3

30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ECTS
(Π.Μ.)

ΤΙΤΛΟΣ

DPHA
DIP2

30

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΟΛΟ

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40). Τα μέλη των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φαρμακευτικής που πληρούν τις προϋποθέσεις
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του
ν.4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγράφουν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ.,
συμφωνά με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του ν.4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φαρμακευτικής είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ.
Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιούνται στο Υπολογιστικό Κέντρο και σε χώρους
διαμορφωμένους (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες
και εργαστήρια), για τη στέγαση του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών. Επιπλέον, στο Πανεπιστήμιο
λειτουργεί οργανωμένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, η οποία έχει συνδεθεί (με Η/Υ) με τράπεζες
πληροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας
και του Εξωτερικού.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-2026 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. εκτιμάται ότι ετησίως θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 20.000 ευρώ,
αναλυόμενων σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κόστος σε ευρώ
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/γραφική ύλη 1.000
Αναλώσιμα υλικά εργαστηρίου
8.000
Γενικές δαπάνες
1.000
Παρακολούθηση συνεδρίων
από μεταπτυχιακούς φοιτητές
1.000
Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού,
λογισμικού και αναβάθμιση εργαστηρίων-αιθουσών 9.000
Σύνολο
20.000
Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα
κ.λ.π. Το ύψος των διδάκτρων για τους μεταπτυχιακούς
φοιτητές ορίζεται στα μηδέν (0) ευρώ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθμ. 809/12735
(2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με
τίτλο «Βιοϊατρικές Επιστήμες».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4.8.2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις"
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 "Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα", β) 203446/Ζ1/22.11.2017 "Διευκρινήσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114)
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 "Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 "Ίδρυση- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α'), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 "Κοινοποίηση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α' 38) "Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" - Αποστολή
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
3. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β') με τίτλο "Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών".
4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018)
"Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/ τ.Α').
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ. Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α'),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία
695/ 19.3.2018).
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018).
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11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 3/
12.4.2018).
12. Το υπ' αριθμ. 381/28-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών από
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις
«Βιοϊατρικές Επιστήμες» σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α')•
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των
Βιοϊατρικών Επιστημών με έμφαση στην κατανόηση της
μοριακής ρύθμισης φυσιολογικών διαδικασιών αλλά και
της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου. Η
εκπαίδευση των φοιτητών εστιάζεται τόσο σε επίπεδο
μορίων όσο και σε ολιστική εξέταση του γονιδιώματος
και του πρωτεώματος, καθώς και σε τομείς αιχμής όπως
είναι η γονιδιακή θεραπεία, τα βλαστικά κύτταρα, η μελέτη της κυτταρικής σηματοδότησης, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή ιστοπαθολογια, οι νευροεπιστήμες η
μοριακή φαρμακολογία και τοξικολογία. Το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που
θα επιτρέπουν στο απόφοιτο να σχεδιάζει και να εκτελεί
αυτόνομα ερευνητικά ή διαγνωστικά πρωτόκολλα για
την παραγωγή νέας γνώσης στις Βιοεπιστήμες (Βασική
έρευνα) αλλά και η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής
των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική (Μεταφραστική έρευνα). Το πρόγραμμα
παρουσιάζει διαβαθμισμένη διάρθρωση μαθησιακών
κύκλων που οδηγούν στην απόκτηση εξειδικευμένων
γνώσεων. Βασίζεται στην αξιοποίηση των γνώσεων και
του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του
Ιατρικού Τμήματος, τόσο των προκλινικών όσο και των
κλινικών εργαστηρίων, αλλά και στη συμμετοχή ειδικών
εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από
άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας και από το εξωτερικό
που συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη
διδασκαλία του προγράμματος. Το πρόγραμμα επίσης
στοχεύει στην παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και
εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού
να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση
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και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής και
αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο
ανάπτυξης της χώρας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες».

17369

BMS_1.6. 1 Ασφάλεια στο Βιολογικό
Ερευνητικό Εργαστήριο
BMS 1.7. 1

2

Χρήση Πειραματόζωων στην
Έρευνα

2

Σύνολο

30

Β ' Εξάμηνο

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών
και Πολυτεχνικών, πανεπιστημίων της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ATEI συναφών με τις
Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Κωδικός
μαθήματος

BMS_2.3. 1 Ερευνητικά Σεμινάρια II

2

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.

BMS_2.4. 1 Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας

4

BMS_2.5. 1 Εργαστηριακή Εκπαίδευση

6

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η
συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα.
Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν
και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία
μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α' εξάμηνο, 6 μαθήματα
στο Β' εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ' εξάμηνο, και 1 μάθημα
στο Δ' εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ' και Δ' εξάμηνο. Τα μαθήματα
πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και
η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38
ECTS. To πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται
ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο
Κωδικός
μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

10

BMS_2.2. 1 Τρέχοντα θέματα Βιολογικής
Έρευνας

4

Κατ’ επιλογήν (οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από
τα παρακάτω μαθήματα)
Νευροεπιστήμες Ι
BMS_2.6. 1
Μοριακή Βάση της Μεταγραφής
και Μετάφρασης
BMS_2.6. 2 Παθοβιολογία Ανθρώπου
Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και
BMS 2.6. 3 Αποτίμηση της Φαρμακολογικής
Απόκρισης
BMS 2.6. 4 Μοριακή Γενετική Επιδημολογια

10

BMS_1.2. 1 Ερευνητικά Σεμινάρια Ι

3

BMS_1.3. 1 Εφαρμογές Βιοστατιστικής Βιοπληροφορικής

4

BMS_1.4. 1 Δεοντολογία Έρευνας-Βιοηθική

4

BMS_1.5. 1 Σύγχρονα θέματα Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας

5

4

BMS 2.6. 5
Σύνολο

30

Γ΄ Εξάμηνο
Κωδικός
μαθήματος

Μάθημα

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα
από τα παρακάτω μαθήματα

BMS_3.1. 2
BMS 3.1. 3

BMS_1.1. 1 Μεθοδολογία της έρευνας στις
Βιοΐατρικές Επιστήμες Ι

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS

BMS_2.1. 1 Μεθοδολογία της έρευνας στις
Βιοΐατρικές Επιστήμες II

BMS_3.1. 1
Μάθημα

Μάθημα

BMS 3.1. 4
BMS 3.1. 5

Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και
Ανοσολογία
Ιατρική Μοριακή Γενετική
Νευροεπιστήμες II
Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία
Φαρμακολογία-Τοξικολογία
Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

20

BMS 3.1. 6
BMS_3.2. 1

Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

10

Σύνολο

30
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Δ΄ Εξάμηνο
Κωδικός
μαθήματος
BMS 4.1. 1

Μάθημα

Ολοκλήρωση Διπλωματικής
Εργασίας

BMS_4.2. 1 Ειδικά Σεμνάρια
Σύνολο

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS
28
2
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ'
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος
Ιατρικής που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 καθώς και
της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με
τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο
45 του ν.4485/2017.
Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό
Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α').
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (αίθουσες διδασκαλίας, αναγνωστήρια, σπουδαστήρια, ερευνητικά
εργαστήρια, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών,
κ.λπ.) επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ.
στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες». Μέσω της Βιβλιοθήκης και
Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
(ΒΚΠ) παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eClass), καθώς και ηλεκτρονικής πρόσβασης
στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στις επιστημονικές
Τράπεζες Πληροφοριών, σε άλλες ελληνικές και ξένες
βιβλιοθήκες, κ.λπ.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2025-26 συμφωνά με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος
ανέρχεται στο ποσό των 50.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ευρώ

Μετακινήσεις διδασκόντων

3.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού/γραφική ύλη

5.000

Αναλώσιμα υλικά

35.000

Γενικές Δαπάνες

3.000

Παρακολούθηση Συνεδρίων από
μεταπτυχιακούς φοιτητές

4.000

Γενικό Σύνολο

50.000

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από τις επιδοτήσεις του Υπουργείου Παιδείας για τα
ΜΠΣ, και το υπόλοιπο θα καλυφθεί από ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΜΠΣ,
καθώς επίσης και από χορηγίες, δωρεές, κ.λπ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισήχθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 20172018 εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγουμένων
υπουργικών αποφάσεων.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Απριλίου 2018
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02015720805180008*

