
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 9989 
    Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαχεί-

ριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νοση-

λευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-

νοιας.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 του 

άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5,7 και 
8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018,
τ.Α΄) : «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες 
Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011,
τ.Α΄) : «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ιδίως 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) : «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορισμός 
Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων 
του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Φ.Ε.Κ. 189/2-08-2005, τ.Α΄): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις με αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/
2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018) υπουργικές αποφάσεις που 
ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτη-
τών ΠΜΣ σύμφωνα με το αρθρ. 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017.

7. Το με αριθμό πρωτ. 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων 
Νοσημάτων» (ΦΕΚ 3310/Β/10-8-2018).

8. Την πράξη 10/26-7-2018 (Θέμα 5ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, που αφορά την έγκριση του Κανονισμού Σπου-

δών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων».

9. Τη με αριθμ. 18/06-09-2018 (θέμα 41ο) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. του 
Τμήματος Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο: 
«Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Γενικά

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 
2018−2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύσεις: «Ογκο-
λογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», «Εκπαίδευση και 
Φροντίδα στο Διαβήτη» και «Νευροεπιστήμες», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
4485/2017 (ΦΕΚ 144 τ.Α΄).

2. Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» 
με ειδικεύσεις: «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», 
«Εκπαίδευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και «Νευροεπι-
στήμες» είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης και 
έρευνας, εξασφαλίζοντας υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου 
σπουδές και τεχνογνωσία στους φοιτητές του, ώστε να 
αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, για την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλες τις 
δομές φροντίδας χρονίως πασχόντων.

Πρωταρχικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευ-
μένης γνώσης στον τομέα της χρόνιας νόσου σε νοσηλευτές 
και άλλους επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων του τομέα 
υγείας (απόφοιτοι Ιατρικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, 
Εργοθεραπείας, Λογοθεραπείας και Ψυχολογίας), σύμφωνα 
με τις σύγχρονες ανάγκες.

Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος θα είναι 
σε θέση:

α) Να κατανοούν τις ιδιαίτερες βιολογικές και ψυχολογι-
κές ανάγκες των ατόμων με χρόνια νοσήματα (καρκίνος, 
νευρολογικά προβλήματα, σακχαρώδης διαβήτης).

β) Να αξιολογούν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε νο-
σολογικής κατάστασης και να οργανώνουν στοχευμένες 
παρεμβάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ) Να εφαρμόζουν ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 
κλινική φροντίδα και αποκατάσταση ογκολογικών, νευρο-
λογικών ή διαβητικών ασθενών.

δ) Να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν προγράμματα υγεί-
ας εστιασμένα στην πρόληψη της νόσου, καθώς και στην 
πρόληψη της υποτροπής της.

ε) Να πραγματοποιήσουν και να προωθήσουν τη σύγ-
χρονη έρευνα στο χώρο της υγείας.

στ) Να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές δι-
δακτορικού επιπέδου.

3. Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπου-

δών (Μ.Δ.Σ.) στη «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδι-
κεύσεις: «Ογκολογική και Ανακουφιστική Φροντίδα», «Εκπαί-
δευση και Φροντίδα στο Διαβήτη» και «Νευροεπιστήμες». 
Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 2
Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα 
με το νόμο 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ., η οποία 

απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της 
Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους στην Επιτροπή. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση 
μεταξύ των μελών της Σ.Ε.. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και συγκεκριμένα:

-Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος το πρόγραμμα 
σπουδών και την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ..

-Γνωμοδοτεί για τον ορισμό των υπευθύνων των μαθη-
μάτων του Π.Μ.Σ..

-Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής και επιτροπής εξέτασης διπλωμα-
τικών εργασιών, ο ορισμός των οποίων επικυρώνεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

-Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημάτων 
από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστα-
σης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα 
άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και εισηγείται σχε-
τικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του: O 
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του ιδίου ή 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντι-
κείμενο του Π.Μ.Σ.. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της 
Σ.Ε.. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγεί-
ται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για 
το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

-Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε., καταρτίζει την ημερή-
σια διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ. και προεδρεύει των εργασιών της.

-Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτροπών 
λόγω κένωσης θέσης.

-Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απο-
λογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη 
Συνέλευση για έγκριση.

-Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντολών πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών.

-Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε., συ-
ντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και εκ-
παιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. , καθώς και των λοιπών δρα-
στηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοι-
νωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ..

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκοντα 
του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» υποστη-
ρίζεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που είναι 
εγκατεστημένη στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και βρίσκεται υπό την επιστασία της 
Γραμματείας του Τμήματος. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει 
ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., όπως 
την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, 
την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, 
τη γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώρηση 
βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» γίνονται 
δεκτοί:

-Πτυχιούχοι Νοσηλευτές Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
και άλλοι επαγγελματίες υγείας με συναφές αντικείμενο.

-Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 παρ. 8 του 
ν. 4485/2017.

-Φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, 
αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή 
τους στο Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή τους θα 
γίνεται μόνο εφόσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους ή δια-
θέτουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη σχολή τους, 
στην οποία αναφέρεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για 
λήψη πτυχίου και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία.

Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 
δέκα (10) και ανώτερος του είκοσι (20) για κάθε ειδίκευση. 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξε-
περνά σημαντικά των αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή 
οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευ-
νητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., τότε 
με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των εισα-
κτέων μέχρι και το διπλάσιο του προβλεπόμενου αριθμού.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμ-
μετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές, πτυχιούχοι οι οποίοι 
επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y., στο σχετικό διαγωνισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του ΙΚΥ, σε γνωστι-
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κό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελ-
ληνικού Κράτους.

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» θα δέχεται 
Δεκαπέντε (15) φοιτητές για την κάθε ειδίκευση (συνολικός 
αριθμός 45 φοιτητές για τις τρεις ειδικεύσεις), κάθε δεύτε-
ρο ακαδημαϊκό έτος και προγραμματίζεται να απασχολεί 
σαράντα (40) συνολικά διδάσκοντες, 60% από το Τμήμα 
Νοσηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α. και 40% από Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής, με 
αντιστοιχία περίπου δύο (2) διδάσκοντες ανά φοιτητή.

Άρθρο 4
Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις
συμμετοχής υποψηφίων φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για την εγγραφή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. θα γίνεται 
μέχρι το τέλος Μαΐου, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. H 
σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό τύπο και 
στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
ή προς τη Γραμματεία του Τμήματος , για κάθε ακαδημαϊκό 
έτος, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο που 
χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, νομίμως επικυρωμένα. Αν οι τίτλοι 
σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει 
να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο 
βαθμός του πτυχίου.

4. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυ-
τικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία 
και η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου.

5. Βεβαίωση καλής γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, 

αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
7. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενι-

σχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
8. Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες ανα-

γνωρισμένου κύρους.
9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
10. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγρά-

φεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. Οι φωτογραφίες 
προσκομίζονται μόνο σε περίπτωση επιλογής του υποψη-
φίου.

Αποδεικτικά ξένης γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή 
υποψηφίου για το ΠΜΣ αποτελούν:

• Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in 
English Cambridge ή Michigan για τα αγγλικά ή αντίστοιχα 
για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από 
Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομά-
θειας (ESOL, TOIEC, TOEFEL, κ.ά.).

• Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το 
Υπουργείο Παιδείας.

• Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπιστή-
μιο του εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.

• Πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με ξένες γλώσ-
σες (π.χ. Αγγλικής Φιλολογίας, Ιταλικής Φιλολογίας κ.ά.).

• Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τις επι-
στήμες Υγείας σε αγγλόφωνη χώρα.

Σε περίπτωση απουσίας όλων των ανωτέρω, προβλέπεται 
γραπτή εξέταση στην ξένη γλώσσα από την Εξεταστική Επι-
τροπή του Π.Μ.Σ., όπου αξιολογείται η κατανόηση κειμένου 
και η παραγωγή γραπτού λόγου.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώ-
νται:

• ο βαθμός πτυχίου,
• η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής με 

το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,
• οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες 

και
• το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από 

την επιτροπή αξιολόγησης.
Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονι-

κού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
• Στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου 

και της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές,
• στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υποψη-

φίου και
• στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγηθείσες σπουδές) 

των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των απαιτή-
σεων στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 6
Διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επιτρο-
πή αξιολόγησης που απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, η οποία συγκροτείται με πρόταση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής και απόφαση Γ.Σ.. Ο πίνακας επιτυχό-
ντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ. του Τμήματος. Η επιλογή 
των εισακτέων διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που περιγράφονται παρακάτω:

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τη Γραμματεία 
του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές, τα οποία προβλέπονται από την προκήρυξη. 
Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δικαιολο-
γητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα υποψηφίων 
μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει στην επιτροπή 
αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους 
υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη και να έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα, όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκή-
ρυξη. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με 

βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υποψηφι-
ότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και επαγγελ-
ματική δραστηριότητα) και ειδικότερα ως προς το βαθμό 
πτυχίου, την επαγγελματική εμπειρία, την εκπαιδευτική 
εμπειρία και τις δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες.

Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας οι υποψήφιοι 
καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επιτροπής αξιολό-
γησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι είναι 
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ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του 
Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον, αλλά 
και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική τους 
επάρκεια.

Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επιλογής και στη συ-
νέντευξη πραγματοποιείται στην κλίμακα 0-10.

Ειδικότερα η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελματι-
κής και εκπαιδευτικής εμπειρίας γίνεται σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα:

Έτη επαγγελμα-
τικής εμπειρίας

Βαθμός Έτη εκπαιδευτι-
κής εμπειρίας

Βαθμός

0-2 1 0-2 1
2-4 2 2-4 2
4-6 3 4-6 3
6-10 5 6-10 5
10-15 7 10-15 7
15-20 9 15-20 9
20-.. 10 20-.. 10

Για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύσεις και 
επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο παρακάτω 
πίνακας: 

Δημοσιεύσεις και Επιστημονικές 
εργασίες 

Βαθμός

Καμία 0
Πρακτικά Συνεδρίων ή Δημοσιεύ-
σεις σε Συλλογικούς Τόμους

4-6 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επιστη-
μονικά Περιοδικά

6-7 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή έγκριτα 
Επιστημονικά Περιοδικά

8-9 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Πρακτικά Συνεδρίων και Δημοσι-
εύσεις σε Επιστημονικά (Ελληνικά 
και Διεθνή) Επιστημονικά Περιο-
δικά

9-10 ανάλογα με 
τον αριθμό εργα-
σιών

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων 
είναι:

• Βαθμός πτυχίου 25%
• Επαγγελματική εμπειρία 20%
• Εκπαιδευτική εμπειρία 10%
• Επιστημονική δραστηριοποίηση 15%
• Συνέντευξη 30%
Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 

και οι βαρύτητα των κριτηρίων μπορούν να αλλάξουν μετά 
από εισήγηση της Σ.Ε του Π.Μ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ. 
του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης 
η αρμόδια επιτροπή συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων 
και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τα 
κριτήρια επιλογής από τους συντελεστές βαρύτητας ανά 
κριτήριο.

Ως επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλα-
βαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του 
ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η επιτροπή αξιολό-
γησης μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους 
υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ως 
επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν 
βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του ανώτα-

του ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα εγγραφής 
στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην κατάταξη δεν 
εγγραφούν εμπρόθεσμα.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία 
επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτός στο Π.Μ.Σ. ως υπερά-
ριθμος ένας πτυχιούχος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του 
είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Οι 
υπότροφοι εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμη-
νο σπουδών.

Ο πίνακας των επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων ανακοι-
νώνεται ταυτόχρονα στους χώρους ανακοινώσεων του 
Τμήματος, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.. Επίσης 
ο πίνακας επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων γνωστοποιείται 
ηλεκτρονικά σε κάθε έναν υποψήφιο. Ένσταση κατά του 
πίνακα επιτυχόντων μπορεί να ασκηθεί εντός πέντε (5) ημε-
ρών από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η ένσταση, 
η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, υποβάλλεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και κρίνεται τελεσίδικα από τη Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ.. Με την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης και 
εξέτασης τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σχετικά 
με τη σειρά κατάταξής τους, η Σ.Ε. συντάσσει τον τελικό 
πίνακα επιλογής επιτυχόντων ή/και επιλαχόντων υποψη-
φίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον υποβάλλει στη Γ.Σ. 
του Τμήματος. Μετά την επικύρωση του ανωτέρω πίνακα 
από τη Γ.Σ. ανακοινώνονται οι περίοδοι εγγραφών, καθώς 
και οι τρόποι καταβολής των τελών φοίτησης (σε επιμέρους 
δόσεις). Οι επιτυχόντες ή/και επιλαχόντες ενημερώνονται 
να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε καθορισμένα χρονικά διαστή-
ματα, που καθορίζονται από τη Σ.Ε.. Όσοι εξ αυτών δεν εγ-
γραφούν εμπρόθεσμα χάνουν το δικαίωμα εγγραφής στο 
Π.Μ.Σ., εκτός και αν επικαλεστούν λόγους ανώτερης βίας 
ή σοβαρής ασθένειας. Στην περίπτωση αυτή, η Σ.Ε. κρίνει 
τους λόγους που επικαλούνται οι υποψήφιοι και αποφασίζει 
σχετικά.

Άρθρο 7
Διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. καταλήγει στην απονομή Μ.Δ.Ε. και διαρκεί κατ’ 
ελάχιστο τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο 
είναι κοινό για τις τρεις (3) ειδικεύσεις και περιλαμβάνει τη 
διδασκαλία μαθημάτων υποδομής. Το δεύτερο εξάμηνο 
διαφοροποιείται και περιλαμβάνει τα μαθήματα της κάθε 
ειδίκευσης, με παραδόσεις, εργαστηριακές και φροντι-
στηριακές ασκήσεις και εξετάσεις. Τα εξάμηνα τρίτο και 
τέταρτο περιλαμβάνουν κλινικές εφαρμογές αντίστοιχες με 
την κάθε ειδίκευση, καθώς και την εκπόνηση της Διπλωμα-
τικής Εργασίας. Η Διπλωματική Εργασία συντάσσεται στην 
ελληνική γλώσσα με επιπρόσθετη εκτενή περίληψη στην 
αγγλική γλώσσα ή αντιστρόφως, κατόπιν εισηγήσεως του 
επιβλέποντος καθηγητή.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλήρω-
ση των σπουδών ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Για 
την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχία στις εξετάσεις, 
στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα που 
αναφέρονται στο Π.Μ.Σ, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή 
του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των αντιστοίχων 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί αναστολή 
φοίτησης με απόφαση της Συνέλευσης, χωρίς να υπολογί-
ζεται ο χρόνος αυτός στη συνολική απαιτούμενη διάρκεια 
απονομής του Μ.Δ.Ε.. Επίσης, μετά από αίτηση του ενδια-
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φερόμενου και επαρκή αιτιολόγηση, δύναται να χορηγηθεί 
με απόφαση της Συνέλευσης η δυνατότητα προσωρινής 
αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτη-
τικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 8
Τέλη φοίτησης και κοινωνική μέριμνα

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να διεκδικήσουν 
εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διά-
φορα Ιδρύματα ή φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
και ερευνητικά Ινστιτούτα. Δύνανται επίσης να καλύπτονται 
οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας 
στα οποία συμμετέχουν. Οι σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται 
με απόφαση της Σ.Ε., ύστερα από εισήγησή της.

Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται κάθε ακα-
δημαϊκό έτος από τη Σ.Ε. με την έγκριση του Ιδρύματος, 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2018-2019 τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 
3.500 ευρώ. Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ-που περιλαμβά-
νουν την παρακράτηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(30% επί των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ) καταβάλλονται 
σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις:

• Με την καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης των τελών 
φοίτησης και την εγγραφή τους, οι φοιτητές θεωρούνται 
ενταγμένοι στο Π.Μ.Σ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονι-
σμούς με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που τους 
απορρέουν. Η πρώτη δόση μπορεί να καταβάλλεται τμημα-
τικά κατά την εγγραφή και πριν την έναρξη των μαθημάτων.

• Η δεύτερη (2η) δόση των τελών φοίτησης καταβάλλεται 
στο τέλος του πρώτου (1ου) εξαμήνου από της εγγραφής

• Η τρίτη (3η) δόση στο τέλος του δεύτερου (2ου) εξαμή-
νου από της εγγραφής και

• Η τέταρτη δόση στο τέλος του δεύτερου (3ου) εξαμήνου 
από της εγγραφής

Τα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται. Η λογιστική δι-
αχείριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Προβλέπεται επίσης η χορήγηση υποτροφιών. Το ποσο-
στό των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζο-
νται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ανάλογα με το συνολικό αριθμό 
εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
Οι υποτροφίες με απόφαση της Σ.Ε. κατανέμονται σε δύο 
κατηγορίες:

• Η πρώτη κατηγορία χορηγείται για λόγους αριστείας 
ανάλογα με τη σειρά κατάταξης επιτυχίας και λαμβάνει ισχυ-
ρή μοριοδότηση, ενώ τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια.

• Η δεύτερη κατηγορία χορηγείται για κοινωνικο-οικονο-
μικούς λόγους και μοριοδοτεί ισχυρότερα την οικονομική 
αδυναμία και την χορηγεί ύστερα από αποδοχή του υπο-
ψηφίου για προσφορά 10 ωρών εβδομαδιαίας ερευνητι-
κής εργασίας. Η τελευταία περίπτωση εμπίπτει πλέον στο 
ποσοστό 30% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων που 
δικαιούνται δωρεάν φοίτηση. Το ποσοστό των υποτροφι-
ών, καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια θα καθορίζονται 
από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ή εάν άλλως προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό 
εισακτέων, το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Π.Μ.Σ. και 
το μέσο ύψος του φορολογητέου εισοδήματος των τριών 
τελευταίων ετών.

Άρθρο 9
Πρόγραμμα σπουδών

Το Μ.Π.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα, δεν προβλέπεται η δυνατότητα εξ’ 
αποστάσεως παρακολούθησης και το σύνολο των πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). 
Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (θεωρία, εργαστηριακές 
ασκήσεις και έρευνα ) και δομείται σε τέσσερα εξάμηνα. Ο 
συνολικός αριθμός των μαθημάτων -συμπεριλαμβανομέ-
νης της Διπλωματικής Εργασίας- είναι έντεκα (11) και είναι 
όλα υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την 
απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά τα μαθήματα με ώρες διδασκαλίας και τις πι-
στωτικές μονάδες (ECTS) αναγράφονται στον παρακάτω 
πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ)

Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στις Επιστήμες
Υγείας

10 65 Α

Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος 10 65 Α

Ειδικά κλινικά νοσηλευτικά θέματα 10 65 Α

Σύνολο ECTS και ωρών διδασκαλίας Α΄εξαμήνου 30 195 Α

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βιολογία και παθοφυσιολογία του Καρκίνου 10 52 Β

Θεραπεία και ογκολογική νοσηλευτική φροντίδα 10 65 Β

Υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα ογκολογικών ασθε-
νών

10 65 Β

Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου 30 182 Β
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ

Σακχαρώδης Διαβήτης – Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 10 52 Β

Διαχείριση και Εκπαίδευση στον Διαβήτη 10 65 Β

Διαχείριση Επιπλοκών Διαβήτη 10 65 Β

Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου 30 182 Β

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ανατομική Βάση της Νευρολογικής Νόσου και
Κυτταρική-Μοριακή Νευροεπιστήμη

10 52 Β

Νευρολογικά Νοσήματα - Διεπιστημονική και
Νοσηλευτική Προσέγγιση - (Μέρος Α΄)

10 65 Β

Νευρολογικά Νοσήματα - Διεπιστημονική και
Νοσηλευτική Προσέγγιση - (Μέρος Β΄)

10 65 Β

Σύνολο ECTS Β΄ εξαμήνου 30 182 Β

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας 10 65 Γ

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Α΄) 10 91 Γ

Διπλωματική Εργασία (Μέρος Α΄) 10 - Γ

Σύνολο ECTS Γ΄ εξαμήνου 30 Γ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα (Μέρος Β΄) 10 91 Δ

Διπλωματική Εργασία (Μέρος Β΄) 20 - Δ

Σύνολο ECTS Δ΄ εξαμήνου 30 Δ

Σύνολο ΠΜ του Π.Μ.Σ. ή ECTS* 120 Α+Β+Γ+Δ
*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007 υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚ Β΄1466/13.8.2007).

Άρθρο 10
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. 
Τα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετά-
ζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί κάποιο μάθημα, 
επιβάλλεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. 
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος παρακολού-
θησης μαθήματος δεν προβλέπεται η αναπλήρωσή του. 
Όταν το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά 
μάθημα / ή στο σύνολο των μαθημάτων, τίθεται θέμα δια-
γραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη Σ.Ε., 
η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή 
τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται στο τέλος κάθε 
εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση 
εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιο-

λόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. 
Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία 
των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 
20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο 
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και να 
εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώ-
νοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μα-
θήματος ή μαθημάτων, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή 
του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα 
μέλη της οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών προβλέπεται η έναρξη εκπό-
νησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) και 
συγκεκριμένα: α) επιλογή και η κατάθεση του θέματος στη 
γραμματεία, β) η σύνταξη του ερευνητικού πρωτοκόλλου, γ) 
η εξασφάλιση της άδειας για έρευνα και δ) η κατάθεση του 
ερευνητικού πρωτοκόλλου μαζί με την άδεια διεξαγωγής 
της έρευνας στη γραμματεία. Στο τέταρτο εξάμηνο σπου-
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δών ολοκληρώνεται η Μ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα στο εξάμηνο 
αυτό πραγματοποιείται α) η συλλογή και επεξεργασία του 
ερευνητικού υλικού, β) η συγγραφή της Μ.Δ.Ε., γ) η σύνταξη 
και υποβολή προς δημοσίευση επιστημονικού άρθρου και 
δ) η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε.

Αναλυτικότερα, η Σ.Ε., ύστερα από αίτηση του υποψηφί-
ου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
πλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν 
έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μεταπτυχιακού φοιτη-
τή ήδη από την έναρξη των μεταπτυχιακών σπουδών του) 
και μετά από επισύναψη της περίληψης της προτεινόμενης 
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την 
τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, 
ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, 
άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του 
Τμήματος και κάτοχος διδακτορικού ο οποίος ταυτόχρονα 
διδάσκει στο εν λόγω Π.Μ.Σ.. Από τα άλλα δύο μέλη της τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον το ένα πρέπει 
να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ το άλλο μέλος μπορεί 
να είναι μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. ή μέλος 
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
ανήκοντες στους διδάσκοντες του μεταπτυχιακού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από ομόφωνη από-
φαση των μελών της Σ.Ε. επιτρέπεται ο Επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. 
να είναι μέλος ΔΕΠ άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και κάτοχος διδακτορικού, ο οποίος ταυτόχρο-
να διδάσκει στο εν λόγω Π.Μ.Σ.. Για παράδειγμα σε φοιτητές 
με βασικό τίτλο σπουδών «Φυσικοθεραπεία» δύναται να 
οριστεί επιβλέπων από το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, κ.ο.κ..

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο ή να αφορά μετα-ανάλυση ή συστηματική ανα-
σκόπηση. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας είναι η ελληνική. Με ευθύνη της ΣΕ του 
μεταπτυχιακού, εκδίδεται αναλυτικός οδηγός εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας, ο οποίος αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του μεταπτυχιακού.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να αξιοποι-
ήσει τα ευρήματά του και να συντάξει επιστημονικό άρθρο 
το οποίο θα υποβάλει προς δημοσίευση σε έγκριτο επιστη-
μονικό περιοδικό, συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του 
μεταπτυχιακού, με την προϋπόθεση να γίνει αποδεκτό. Σε 
ειδικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση της Σ.Ε. να γίνε-
ται αποδεκτή και μόνον η πιστοποίηση της κατάθεσης του 
άρθρου προς αξιολόγηση. Τέλος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του εργασία ενώπι-
ον της εξεταστικής επιτροπής (άρ. 34, παρ. 4, ν. 4485/2017). 
Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν 
από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Νοσηλευτικής του 
ΠΑ.Δ.Α. (άρ. 34, παρ. 5 ν. 4485/17). Επίσης, γίνεται ηλεκτρο-
νική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό 
Αποθετήριο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α..

Άρθρο 11
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοι-
τητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 

Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται 
να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές 
ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα 
και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν 
και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, 
συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις ερ-
γαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις ή άλλες επιστη-
μονικές εκδηλώσεις με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
αυτό του Π.Μ.Σ..

3. Μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχοληθούν 
από το Τμήμα Νοσηλευτικής, για να επικουρούν τα μέλη 
ΔΕΠ στην εργαστηριακή άσκηση των προπτυχιακών φοι-
τητών, την εποπτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των 
ασκήσεων.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής, μετά την 
εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών (20%),
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων 

και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και 
παράλληλα έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοί-
τησης στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια 
πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των ιδίων των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/93) κατά τη συγγραφή 
των προβλεπομένων εργασιών τους.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε χώρο του Τμήματος 
ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του Ανα-
πληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως εκ-
προσώπου του Πρυτάνεως.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το 
ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν την 
έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

Άρθρο 12
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά 60%, από:
-Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος.
Όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος είναι κάτοχοι διδακτο-

ρικού διπλώματος, εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για 
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

-Ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυπη-
ρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

-Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
-Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι δι-

δακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56914 Τεύχος Β’ 4720/22.10.2018

επιστήμονες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι 
μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που 
υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του 
Πρύτανη του ΠΑ.Δ.Α. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμήματος 
ανατίθεται διδασκαλία σε:

-μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου 
ΑΕΙ,

-ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 
ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

-επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την ημεδα-
πή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 
ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρι-
σμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπει-
ρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.,

-επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ.7, άρ. 16, ν. 4009/2011) ή

-νέες προσλήψεις/συμβάσεις επιστημόνων, σύμφωνα με 
τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ 
και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 13
Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων 
στο Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 44 
του ν. 4485/2017 και τον κανονισμό λειτουργίας των προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:
• Η συνάφεια του μαθήματος με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
• Η επάρκεια της διδακτέας ύλης σε σχέση με τις απαιτή-

σεις του αντικειμένου του μαθήματος
• Η επάρκεια του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, σημειώ-

σεις, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, κ.λπ.)
• Η επάρκεια υποδομών που χρησιμοποιηθήκαν για το 

μάθημα (αίθουσες, εργαστήρια, λογισμικό, κ.ά.)
• Η διαδικασία και οι τρόποι αξιολόγησης-βαθμολόγησης 

των φοιτητών στο μάθημα (γραπτές εξετάσεις, εργασίες 
κ.ά.)

• Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων είναι:
• Η διδακτική επάρκεια των διδασκόντων στο αντικείμενο 

του μαθήματος
• Η ικανότητα μεταφοράς της γνώσης από την πλευρά 

του διδάσκοντος
• Η συνέπεια του διδάσκοντος στις υποχρεώσεις του
• Τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποίησε κατά τη δι-

άρκεια της εκπαίδευσης (επάρκεια, αποτελεσματικότητα).
• Η διαδικασία και ο τρόπος με τον οποίο ο καθηγητής 

αξιολόγησε τους φοιτητές στο μάθημα
Για την αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων θα 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

• Στο τέλος του κάθε εξαμήνου θα διανέμονται στους φοι-
τητές ειδικά (ανώνυμα) ερωτηματολόγια για κάθε μάθημα 
και διδάσκοντα. Η διαδικασία διανομής και συλλογής των 
ερωτηματολογίων θα αποτελεί αντικείμενο διοικητικού 
προσωπικού και ενός φοιτητή από το τμήμα που θα επι-
λεγεί κατόπιν ψηφοφορίας από τους ίδιους τους φοιτητές. 
Στη διαδικασία συλλογής των ερωτηματολογίων δεν θα 
υπάρχει συμμετοχή των διδασκόντων και των μελών ΔΕΠ 
που θα εμπλέκονται στο Π.Μ.Σ..

• Τα στοιχεία θα καταχωρούνται σε βάση δεδομένων που 
θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό και θα πραγματοποιείται 
η στατιστική επεξεργασία των στοιχείων από το επιφορτι-
σμένο για τη διαδικασία αυτή διοικητικό προσωπικό.

• Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ερωτηματο-
λογίων θα κοινοποιούνται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., η οποία και 
θα συντάσσει τη σχετική Έκθεση Αξιολόγησης σε ειδική 
συνεδρίαση που θα γίνεται για το σκοπό αυτό.

Η Έκθεση Αξιολόγησης θα συντάσσεται μετά το τέλος 
κάθε εξαμήνου και θα αφορά τα μαθήματα που διδάχθη-
καν στο εξάμηνο και τα μέλη ΔΕΠ που ενεπλάκησαν στη 
διαδικασία. Επιπρόσθετα, η Σ.Ε. θα αποφασίζει για τα μέτρα 
ή τις δράσεις που θα υλοποιηθούν προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν τα ενδεχόμενα προβλήματα που αποτυπώνονται 
στην Έκθεση Αξιολόγησης.

Η Σ.Ε. θα ενημερώνει και θα κοινοποιεί τα αποτελέσματα 
της αξιολόγησης και την Έκθεση Αξιολόγησης σε όλους 
τους ενδιαφερομένους (διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., φοιτητές, 
Πρόεδρο του Τμήματος και την Επιτροπή μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου).

Κάθε πέντε έτη, διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. 
Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που ανα-
δεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ., ως προς την 
προτίμησή του από τους υποψήφιους φοιτητές, αλλά και 
την εικόνα του στην αγορά εργασίας. Ο εξωτερικός αξιο-
λογητής θα είναι ακαδημαϊκός της αλλοδαπής ή παράγο-
ντας της αγοράς με εμπειρία στην εκπαίδευση, διεθνώς 
αναγνωρισμένου κύρους, ο οποίος θα συνεργάζεται με την 
Σ.Ε. και θα δρα συμβουλευτικά κατά την διαμόρφωση και 
τροποποίηση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.. Ο 
εξωτερικός αξιολογητής θα επιλέγεται από τη Συνέλευση 
ανάμεσα από επιστήμονες οι οποίοι θα προτείνονται από 
την Σ.Ε. με τριετή θητεία.

Οι αρμοδιότητές του θα είναι:
• Να παρακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και να 

προτείνει αναπροσαρμογές και σχετικές βελτιώσεις.
• Να παρακολουθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και εξέ-

τασης των φοιτητών
• Να προτείνει εισαγωγή ή αναδιαμόρφωση διδασκό-

μενων γνωστικών αντικειμένων με βάση τις σύγχρονες 
εξελίξεις

• Να προτείνει βελτιώσεις στις μεθοδολογίες διδασκαλίας 
των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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