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ΠΡΑΞΗ
Ο Π ΡΥ ΤΑΝΗΣ Τ ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤ ΗΜ ΙΟΥ Θ ΕΣΣΑ ΛΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του τμήματος Ιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τίτλο «Μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρ. 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του ν.
3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄)
και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή,
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄
του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4301/2014.
3. 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.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το π.δ. 92/2013 (ΦΕΚ 131/Α/5-6-2013) Μετονομασία κατάργηση και ένταξη
τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 11η/31-5-2017).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (συνεδρίαση 68η/19-6-2017).
8. Το με αριθ. πρωτ. 1763/28-11-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει
ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη λειτουργία Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα», σύμφωνα με τα εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική
Φροντίδα», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16-8-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική
Φροντίδα» είναι:
Η κατάρτιση και εξειδίκευση στη σύγχρονη κλινική και νοσηλευτική Φροντίδα σε ένα
πεδίο αιχμής όπως είναι η Κλινική Νεφρολογία, η Εξωνεφρική Κάθαρση (Αιμοκάθαρση,
Περιτοναϊκή Κάθαρση) και η Μεταμόσχευση.
Η διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, βασισμένη στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και
κλινικά δεδομένα, με σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και δημιουργία
ειδικών με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο
και ακαδημαϊκό τομέα.
Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει τον τίτλο «Μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Νοσηλευτικής της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και
ΤΕΙ με τίτλο συναφούς αντικειμένου με τους τομείς της Ιατρικής, της Νοσηλευτικής ή της
Νεφρολογίας ή με αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία στους τομείς
αυτούς. Οι κάτοχοι τίτλου πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την
αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟATΑΠ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος οι φοιτητές/φοιτήτριες οφείλουν να
συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και
εξέταση μαθημάτων, καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Τα
μαθήματα του Π.Μ.Σ. πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Αγγλική
γλώσσα. Επίσης η μεταπτυχιακή εργασία συγγράφεται στην Ελληνική ή και στην Αγγλική
γλώσσα.
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:
1ο εξάμηνο
Μάθημα
Φυσιολογικός νεφρός, παθοφυσιολογία νεφρικών παθήσεων

ECTS
5

Ειδικές νεφρικές παθήσεις, υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας
5
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Συννοσηρότητες στη Nεφρολογία
5
Φάρμακα, άσκηση και ειδική διατροφή στις νεφρικές παθήσεις
5
Επιδημιολογία
νεφρικών παθήσεων, Στοιχεία
Βιοστατιστικής, 5
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Μεθοδολογία έρευνας
Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία
στη Νεφρολογική Φροντίδα, 5
Μεταμόσχευση
Σύνολο ECTS
30
2ο εξάμηνο
Μάθημα
Υγιεινή, λοιμώξεις, μεταδιδόμενες ασθένειες σε Νεφρολογικές Μονάδες
Επείγουσες καταστάσεις σε Νεφρολογικές Μονάδες
Ειδικές θεραπείες, συνεχής εξωσωματική κάθαρση, εντατική θεραπεία
Αρχές, τεχνολογία και μεθοδολογία αιμοκάθαρσης
Αρχές, τεχνολογία και μεθοδολογία περιτοναϊκής κάθαρσης
Αρχές, οργάνωση και παρακολούθηση της μεταμόσχευσης
Σύνολο ECTS

ECTS
5
5
5
5
5
5
30

3ο εξάμηνο
Υποχρεωτικό Μάθημα
Πρακτική εξάσκηση στην αιμοκάθαρση
Πρακτική εξάσκηση στην περιτοναϊκή κάθαρση
Πρακτική εξάσκηση στην Κλινική Νεφρολογία, Μεταμόσχευση
Σύνολο ECTS

ECTS
10
10
10
30

4ο εξάμηνο
Υποχρεωτικό Μάθημα
ECTS
Πρακτική εξάσκηση επιλογής με διπλωματική εργασία ή ερευνητικό έργο 30
με διπλωματική εργασία
Σύνολο ECTS
30
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 ανά έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, μέλη ΔΕΠ άλλων Ιατρικών Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και της
αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Ο υπάρχων εξοπλισμός του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει
τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, τα
μαθήματα θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του τμήματος Ιατρικής (Βιόπολις) στη
Λάρισα.
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Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Νεφρολογική Φροντίδα»
θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, με την επιφύλαξη των
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 Α΄) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους
λειτουργίας που αφορά λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 39.000
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές
αποζημιώσεις
διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού
Αναλώσιμα,
εκπαιδευτικό
υλικό,
πρόσθετος εξοπλισμός (προμήθεια ανανέωση - συντήρηση)
Μετακινήσεις
Γενικά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από
Προγράμματα, κ.λπ.

ΠΟΣΟ ευρώ
20.000
9.000
5.000
5.000
39.000
Δίδακτρα, Χορηγίες, Δωρεές, Ερευνητικά

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Εσωτερική διανομή
- Γρ. κ. Πρύτανη
- Γρ. κ. Αν. Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και προσωπικού
- Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων
- Γραμματεία τμήματος Ιατρικής

