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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης λειτουργεί το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στη «Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων - Παγκρέατος» σύμφωνα με τις
διατάξεις της ιδρυτικής απόφασης (ΦΕΚ 1566/20-10-2004) και τις διατάξεις του Ν.
3685/2008.
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το
νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και ρυθμίζουν με ενιαίο
τρόπο θέματα λειτουργίας όλων των Π.Μ.Σ. και των υποψηφίων Διδακτορικού
Διπλώματος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα οποία παρέχεται
σχετική εξουσιοδότηση από τον Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008 τ. Α΄), καθώς και
για θέματα για τα οποία δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη στην κείμενη
νομοθεσία. Για τη ρύθμιση εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο
Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου και δεν καλύπτονται από το Ν. 3685/2008, τον κανονισμό
μεταπτυχιακών σπουδών του Δ.Π.Θ και τον παρόντα Κανονισμό, εξουσιοδοτείται η
Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου Τμήματος να συντάξει
εξειδικευμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τυχόν έκτακτα θέματα που δεν
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη λειτουργία των
Π.Μ.Σ. ή των Διδακτορικών Διατριβών ρυθμίζονται από τη Σύγκλητο Ειδικής
Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ) κατά περίπτωση.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η
μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στη Χειρουργική και
τις παθήσεις Ήπατος –Χοληφόρων –Παγκρέατος.
2. Σκοποί του ΠΜΣ είναι:
α)

Η κατάρτιση –εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή
επιστημονικής αιχμής όπως η Χειρουργική Ήπατος –Χοληφόρων –
Παγκρέατος.

β)

Η σε βάθος κατάρτιση επιστημόνων , ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί
για την παραγωγή νέας γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το

ΠΜΣ

απονέμει

Μεταπτυχιακό

Δίπλωμα

Ειδίκευσης

με

τίτλο:

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων –
Παγκρέατος».
Άρθρο 4
Τα διοικητικά όργανα του Π.Μ.Σ.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, τα αρμόδια όργανα λειτουργίας
των Π.Μ.Σ. είναι:
α)

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(Σ.Ε.Σ).

β)

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του τμήματος Ιατρικής και
σε περίπτωση Διατμηματικών Π.Μ.Σ. η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
(Ε.Δ.Ε.).

γ)

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του οικείου ΠΜΣ.

δ)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

ε)

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Ιδρύματος.
Στο ίδιο άρθρο του ανωτέρω νόμου περιγράφονται οι αρμοδιότητες των

προαναφερομένων οργάνων.
Άρθρο 5
Κατηγορίες Υποψηφίων για Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιατρικής Τμημάτων της ημεδαπής ή
ομοταγών αντιστοίχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν ικανοποιητική
εμπειρία στη χειρουργική και έχουν ενδιαφέρον στη Χειρουργική Ήπατος −
Χοληφόρων – Παγκρέατος.
Άρθρο 6
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα Π.Μ.Σ.
Η επιλογή των εισακτέων στo Π.Μ.Σ. γίνεται από Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. Η
Επιτροπή Επιλογής συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

H επιλογή των φοιτητών γίνεται με βάση τον προσωπικό φάκελο/βιογραφικό
του υποψηφίου, που πρέπει να περιλαμβάνει τίτλους σπουδών, συστατικές επιστολές,
αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας και την
προσωπική συνέντευξη.
Αναλυτικότερα, τα κριτήρια είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, και
δύναται να περιλαμβάνουν:
1.

Τον γενικό βαθμό του βασικού πτυχίου.

2.

Το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου στο οποίο θα αναφέρονται
αναλυτικά οι σπουδές, διπλώματα και η επαγγελματική, ερευνητική ή
επιστημονική εμπειρία.

3.

Προηγούμενες σπουδές ή διπλώματα δεξιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο
του ΠΜΣ.

4.

Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
ΠΜΣ.

5.

Την προσκόμιση συστατικών επιστολών ή άλλων στοιχείων (εργασιών,
δημοσιεύσεων, πιστοποιητικών κλπ).

6.

Την επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

7.

Την επαρκή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

8.

Την επάρκεια των αλλοδαπών υποψήφιων στην Ελληνική γλώσσα (Ν 2083
/92 αρ 12 παρ 2α).

9.

Συνέντευξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
α)

Αίτηση συμμετοχής.

β)

Αντίγραφο πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και αναγνώριση
ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του
εξωτερικού).

γ)

Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας Χειρουργικής ή βεβαίωση χρόνου άσκησης στη
Χειρουργική (ειδικευόμενοι).

δ)

Επίσημο αποδεικτικό αγγλικής γλώσσας.

ε)

Δύο συστατικές επιστολές.

στ)

Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η
επαγγελματική, επιστημονική ή ερευνητική εμπειρία.

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α)

Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων
έχουν υποβάλει αίτηση.

β)

Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια.

γ)

Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον κριθεί απαραίτητο) όσους υποψηφίους
αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της
οικείας Επιτροπής Επιλογής και πραγματοποιείται σε ημερομηνία, ώρα και
αίθουσα, που γνωστοποιείται εγκαίρως στους υποψηφίους από την
Γραμματεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

δ)

Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή
συντάσσοντας πρακτικό επιλογής το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην
Γενική Συνέλευση Ειδικής σύνθεσης και στην ανακοίνωση επιλαχόντων με
σειρά κατάταξης.

ε)

Στην συνέχεια γίνεται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι
έγιναν δεκτοί, μετά την έγκριση του πρακτικού από την ΓΣΕΣ. Οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Ά εξάμηνο του ΠΜΣ.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ανά κύκλο σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο στους σαράντα δύο (42).
Μετά την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) και την επικύρωσή
τους από τη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος, η Γραμματεία του Τμήματος
Ιατρικής ανακοινώνει τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής, και
αναρτώνται στον πίνακα της Γραμματείας του ΠΜΣ. Η Γραμματεία του Τμήματος
Ιατρικής οφείλει εντός προκαθορισμένου διαστήματος να κάνει την εγγραφή των
επιλεγέντων ΜΦ στο ΠΜΣ, και στη συνέχεια ενημερώνει εγγράφως προς τη Σ.Ε. τα
ονόματα των εγγεγραμμένων ΜΦ. Κατόπιν, οι ΜΦ σύμφωνα με τις υποδείξεις της
γραμματείας του Προγράμματος οφείλουν να καταθέσουν το πλήρες ποσόν που
αντιστοιχεί στα δίδακτρά τους, πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου.
Μετά την παρέλευση πέντε ημερών από την καταληκτική ημερομηνία
καταβολής των διδάκτρων, όσοι ΜΦ δεν έχουν τακτοποιήσει τις διαδικασίες

εγγραφής διαγράφονται αυτομάτως και καλείται ο πρώτος επιλαχών. Αυτός,
υποχρεούται να κάνει την καταβολή των διδάκτρων και στην συνέχεια την εγγραφή
στην κεντρική Γραμματεία. Η ίδια διαδικασία (εφόσον χρειασθεί), ακολουθείται
μέχρι την κάλυψη των θέσεων και από τους λοιπούς επιλαχόντες.
Άρθρο 8
Διάρκεια σπουδών-Αναστολή φοίτησης
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών είναι ένα
ακαδημαϊκό έτος (2 εξάμηνα).
Η έναρξη του προγράμματος μπορεί μετά από απόφαση του επιστημονικά
υπεύθυνου να είναι είτε το χειμερινό, είτε το εαρινό εξάμηνο σπουδών, ενώ σε
περιπτώσεις που το επιβάλουν (διεκπεραίωση πειραματικού σκέλους διατριβής,
περισυλλογή αποτελεσμάτων, κ.λ.π.), δύναται να μη υπάρχει διακοπή σε επίσημες
κρατικές αργίες, θερινές διακοπές ή/και εορτές.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του
σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. διάρκειας.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω παράταση του χρόνου φοίτησης, αρμόδια να αποφασίσει
είναι η Γ.Ε.Ε.Σ.
Αναστολή φοίτησης δεν προβλέπεται για κανένα λόγο.
Άρθρο 9
Επίσημη γλώσσα του προγράμματος
Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική.
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές
ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για
την απονομή του τίτλου διεξάγονται στην Ελληνική ή και την Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες)
διατίθεται από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ, καθώς και
από την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή των ενεργά εμπλεκομένων στο ΠΜΣ
Κλινικών και Εργαστηρίων του ΔΠΘ, της Ακαδημίας Αθηνών, ή/και άλλων
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.

Άρθρο 11
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το πρόγραμμα των ειδικών διαλέξεων και εργαστηρίων διαμορφώνεται ως
εξής:
Εκπαιδευτικοί κύκλοι του προγράμματος (30 ECTS)
Ι. Κύκλος θεωρητικής εκπαίδευσης
Κύκλος σεμιναρίων: Χειρουργική Ήπατος (διάρκεια: 7 ημέρες)
Θεματολογία:
Απεικονιστικές τεχνικές στην χειρουργική του Ήπατος
Διαγνωστικές τεχνικές στην χειρουργική του Ήπατος
Παθολοανατομική μελέτη στις παθήσεις του Ήπατος
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στις παθήσεις του Ήπατος
Βασικές αρχές στη Χειρουργική του Ήπατος
Βασικές αρχές έρευνας και στατιστικής στις παθήσεις του Ήπατος
Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας των νεοπλασμάτων του Ήπατος
Η χρήση πειραματόζωων στη μελέτη των παθήσεων του Ήπατος
Πειραματικά μοντέλα παθήσεων του Ήπατος
Δεοντοντολογικά προβλήματα

και ηθικά διλήμματα στη Χειρουργική του

Ήπατος
Κύκλος σεμιναρίων: Χειρουργική Χοληφόρων (διάρκεια: 7 ημέρες)
Θεματολογία:
Απεικονιστικές τεχνικές στην χειρουργική των Χοληφόρων
Διαγνωστικές τεχνικές στην χειρουργική των Χοληφόρων

Παθολοανατομική μελέτη στις παθήσεις των Χοληφόρων
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στις παθήσεις των Χοληφόρων
Βασικές αρχές στη Χειρουργική των Χοληφόρων
Βασικές αρχές έρευνας και στατιστικής στις παθήσεις των Χοληφόρων
Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας των νεοπλασμάτων των Χοληφόρων
Η χρήση πειραματόζωων στη μελέτη των παθήσεων των Χοληφόρων
Πειραματικά μοντέλα παθήσεων των Χοληφόρων
Κύκλος σεμιναρίων: Χειρουργική Παγκρέατος (διάρκεια: 7 ημέρες)
Θεματολογία:
Απεικονιστικές τεχνικές στην χειρουργική του Παγκρέατος
Διαγνωστικές τεχνικές στην χειρουργική του Παγκρέατος
Παθολοανατομική μελέτη στις παθήσεις του Παγκρέατος
Χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία στις παθήσεις του Παγκρέατος
Βασικές αρχές στη Χειρουργική του Παγκρέατος
Βασικές αρχές έρευνας και στατιστικής στις παθήσεις του Παγκρέατος
Βασικές αρχές μοριακής βιολογίας των νεοπλασμάτων του Παγκρέατος
Η χρήση πειραματόζωων στη μελέτη των παθήσεων του Παγκρέατος
Πειραματικά μοντέλα παθήσεων του Παγκρέατος
ΙΙ. Κύκλος πρακτικής εκπαίδευσης
Θεματολογία:
Πρακτική εκπαίδευση στη χειρουργική του Ήπατος, Χοληφόρων, Παγκρέατος
σε πειραματικά μοντέλα χοίρων
ΙΙΙ. Κριτική παρουσίαση και συζήτηση επίκαιρων θεμάτων της διεθνούς
βιβλιογραφίας σχετικών με τις παθήσεις ήπατος-χοληφόρων-παγκρέατος

ΙV. Ανάληψη εκπόνησης ερευνητικής κλινικής ή πειραματικής
μεταπτυχιακής εργασίας
Η εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται
στο 2ο εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ).
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Τίτλου Σπουδών ανέρχονται σε 60.
Άρθρο 12
Οικονομική διαχείριση Δίδακτρα - Τρόπος Πληρωμής - Επιστροφές Πληρωμής
Η οικονομική διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. εκτελείται από τον Ειδικό
Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο
Διευθυντής τους προγράμματος έχει την ευθύνη τήρησης των αποφάσεων των
αρμόδιων οργάνων, αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες του μεταπτυχιακού
προγράμματος. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. θα καλυφθούν από α) δίδακτρα, β) χορηγίες, γ)
δωρεές, δ) ερευνητικά προγράμματα και ε) πάσης φύσεως εισφορές. Τα έσοδα του
Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής σύμφωνα με την ιδρυτική του απόφαση ΦΕΚ 1566/2010-2004-τ.Β’ και ΦΕΚ 2811/17-10-2008-τ.Β’ έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ΦΕΚ 2448/15-09-2014-τ.Β’ και σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ.Α’) το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις
λειτουργικές δαπάνες :
-

65% Αμοιβές – Αποζημιώσεις διοικητικού, διδακτικού και τεχνικού
προσωπικού, δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες, δαπάνες για
υποτροφίες, εξοπλισμός, γενικές δαπάνες.

-

10% κρατήσεις υπέρ ΕΛΚΕ/Δ.Π.Θ.

-

25% για τα λειτουργικά έξοδα ιδρύματος που κατόπιν σχετικών
αποφάσεων της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ, διατίθεται για την κάλυψη
δαπανών λειτουργικών εξόδων του Π.Μ.Σ. καθώς επίσης και του
Τμήματος Ιατρικής, όπου ανήκει αυτό. Οι δαπάνες αυτές εγκρίνονται από
την Γ.Σ.Ε.Σ του Π.Μ.Σ. και ενδεικτικά είναι:

•

Συντήρηση

και

ανανέωση

υλικοτεχνικής

υποδομής,

αναβάθμιση αιθουσών διδασκαλίας, αιθουσών συνεδριάσεων
και εργαστηρίων του ΠΜΣ
•

Καταβολή συνδρομών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
(journals) και βάσεις δεδομένων (data bases) καθώς και
προμήθεια

επιστημονικών

βιβλίων

των

γνωστικών

αντικειμένων του ΠΜΣ.
•

Προμήθεια,

συντήρηση

και

ανανέωση

εξοπλισμού

για

εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες συνεδριάσεων
και εργαστηρίων.
•

Προμήθεια και συντήρηση λογισμικού.

•

Έξοδα διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων και
ημερίδων με κύριο διοργανωτή το ΠΜΣ του Ιδρύματος.

Τα δίδακτρα ορίζονται από τον επιστημονικά υπεύθυνου του ΠΜΣ με την
έναρξη της υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και καταβάλλονται κατόπιν
υποδείξεων της γραμματείας του Προγράμματος σε μια ή και περισσότερες ισόποσες
ή ανισόποσες δόσεις σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του
ΔΠΘ.
Το ύψος των διδάκτρων για Έλληνες υπηκόους και υπηκόους χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται στα 3.000 ευρώ ανά φοιτητή για ένα πλήρη κύκλο
σπουδών. Για υπηκόους τρίτων χωρών το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται στα 10.000
ευρώ ανά φοιτητή για ένα πλήρη κύκλο σπουδών.
Ο κάθε υποψήφιος Μεταπτυχιακός Φοιτητής, οφείλει να καταθέσει το πλήρες
κόστος πριν από την έναρξη του πρώτου εξαμήνου. Μετά την παρέλευση πέντε
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων, όσοι ΜΦ δεν
έχουν τακτοποιήσει τις διαδικασίες εγγραφής διαγράφονται αυτομάτως και καλείται ο
πρώτος επιλαχών.
Το πρόγραμμα δεν υποχρεούται να επιστρέψει το όποιο χρηματικό ποσό έχει
καταθέσει Μεταπτυχιακός Φοιτητής σε περίπτωση που αυτός έχει επιλεγεί και
αρνηθεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του προγράμματος,
διαγραφής του.

ή σε περίπτωση

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την απονομή του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η
υποχρεωτική παρακολούθηση τουλάχιστον 90% του θεωρητικού και πρακτικού
κύκλου εκπαίδευσης για κάθε συνάντηση ξεχωριστά, η επιτυχής γραπτή εξέταση σε
ύλη που βασίζεται στη Χειρουργική και Παθολογία παθήσεων του ήπατος, των
χοληφόρων και του παγκρέατος και τέλος η συγγραφή και ή υποστήριξη στην
εξεταστική επιτροπή της Μεταπτυχιακής διατριβής.
Η φοίτηση

διακόπτεται και ο φοιτητής αυτομάτως διαγράφεται στις εξής

περιπτώσεις:
Α.

Ανεπαρκής παρακολούθηση του απαιτούμενου αριθμού του
θεωρητικού κύκλου εκπαίδευσης.

Β.

Ανεπαρκής παρακολούθηση του απαιτούμενου αριθμού του πρακτικού
κύκλου εκπαίδευσης.

Γ.

Αποτυχία συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής.

Δ.

Μη τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντος Καθηγητή για τη συγγραφή
της μεταπτυχιακής του διατριβής.

Ε.

Μη συμμετοχή του υποψηφίου στα πειραματικά ή κλινικά μοντέλα τα
οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διπλωματικής του
εργασίας.

ΣΤ.

Αποτυχία γραπτών εξετάσεων.
Άρθρο 14
Γραπτές εξετάσεις

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται αφού ολοκληρωθούν και οι τρείς θεωρητικοί
και πρακτικοί κύκλοι σπουδών και σε περίοδο που θα αποφασίσει και θα
ανακοινώσει η Σ.Ε.
Η εξεταστέα ύλη συμπεριλαμβάνεται στο βιβλίο το οποίο μοιράζεται στους
υποψήφιους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή μετά την
ολοκλήρωση του θεωρητικού κύκλου σπουδών και σε εύλογο διάστημα πριν την
ανακοίνωση της ημερομηνίας των γραπτών εξετάσεων.
Η μη προσέλευση στις γραπτές εξετάσεις σημαίνει αποτυχία.
Σε περίπτωση αποτυχίας ή αδυναμίας συμμετοχής λόγω ανωτέρας βίας
(ασθένεια κλπ.), ισχύουν τα εξής:

Για αποδεδειγμένα και χρόνια προβλήματα υγείας (σκλήρυνση κατά πλάκας,
δυσλεξία κ.ά.), που δεν επιτρέπουν συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις, όσοι φοιτητές
έχουν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα (πριν την έναρξη του πρώτου
εξαμήνου), από τη σχετική νομοθεσία έγγραφα, θα εξετάζονται προφορικά από
τριμελή επιτροπή, που θα αποτελείται από υπεύθυνους μαθημάτων του ΠΜΣ.
Για άλλους σοβαρούς λόγους που αποδεδειγμένα δεν επιτρέπουν τη
συμμετοχή στις προγραμματισμένες εξετάσεις, καθώς και σε περιπτώσεις αποτυχίας,
ο υποψήφιος φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει αίτηση προς τον επιστημονικά
υπεύθυνο του προγράμματος για την επανάληψη των γραπτών εξετάσεων με τα
κατάλληλα δικαιολογητικά και αποδεικτικά.
Τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται με αποκλειστική ευθύνη του
Επιστημονικά υπεύθυνου του προγράμματος. Κάθε θέμα θα πρέπει να συνοδεύεται
από ενδεικτική απάντηση, η οποία θα βοηθήσει αφενός τους εξεταστές στη
διόρθωση, δε, στην ομογενοποίηση των βαθμολογιών που θα δώσουν. Επίσης, κάθε
θέμα μπορεί να συνοδεύεται από ενδεικτικό τρόπο ή/και κριτήρια βαθμολόγησης. Για
την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, θα πρέπει τα θέματα να είναι απολύτως σαφή,
κατανοητά από τους εξεταζόμενους και γλωσσικά επιμελημένα. Τα θέματα των
εξετάσεων θα δίνονται είτε με τη μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής χωρίς
αρνητική βαθμολόγηση, εκ των οποίων μόνο η μία θα είναι σωστή, είτε με τη μορφή
ερωτήσεων περιορισμένης έκτασης, ανάπτυξης, είτε συνδυασμός όλων των
παραπάνω. Η ελάχιστη προαγωγική βαθμολογία αντιστοιχεί στο 60% των ορθών
απαντήσεων. Ωστόσο, ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων και της βαθμολόγησης,
μπορεί να αλλάξει με απόφαση του Επιστημονικά Υπεύθυνου.
Η μορφή των εξετάσεων και βαθμολόγησης, θα ανακοινώνεται στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές με την ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής των
εξετάσεων.
Τα θέματα εξετάσεων είναι διαφορετικά σε κάθε εξεταστική περίοδο του ίδιου
έτους και δεν πρέπει να ανακυκλώνονται.
Ο επιτηρητής παραλαμβάνει τα γραπτά που αντιστοιχούν στους φοιτητές που
επιτήρησε και τα παραδίδει στα μέλη ΔΕΠ που θα τα διορθώσουν. Στην περίπτωση
επιτυχίας των γραπτών εξετάσεων, ο βαθμός συμψηφίζεται κατά 50% με τον βαθμό
της υποστήριξης της μεταπτυχιακής διατριβής και ανακοινώνεται μία τελική
βαθμολογία στον φοιτητή. Στην περίπτωση αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις, ο

φοιτητής ενημερώνεται σε εύλογο διάστημα ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία που
περιγράφεται παραπάνω.
Συνιστάται στα μέλη ΔΕΠ, όταν βαθμολογούν, να κάνουν τις διορθώσεις
πάνω στο γραπτό, ώστε να είναι άμεσα δυνατή η τεκμηρίωση της βαθμολογίας σε
περίπτωση που ζητήσει διευκρινίσεις ο εξεταζόμενος, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν
αναλυτικά οι βαθμοί κάθε ερωτήματος, καθώς και το άθροισμα του τελικού βαθμού
του γραπτού. Τα γραπτά κρατούνται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ. Σε περίπτωση
σοβαρών αποκλίσεων από την προβλεπόμενη διαδικασία και κατόπιν έγγραφης
καταγγελίας, ο Διευθυντής του ΠΜΣ έχει δικαίωμα, μετά από εξέταση των
γεγονότων, να παραπέμψει το θέμα στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ με ταυτόχρονη
πρόταση κυρώσεων για τους παραβάτες.
Άρθρο 15
Μεταπτυχιακή διατριβή
Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά το τέλος του δευτέρου
εξαμήνου. Ο ορισμός του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
γίνεται από τον Επιβλέποντα Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΕΜΔ), υποβάλλεται προς
έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. και έπειτα ανακοινώνεται στον φοιτητή. Η Μεταπτυχιακή
Διατριβή δύναται vα αποτελεί είτε κλινική, είτε πειραματική έρευνα, ή ανασκόπηση
σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την ειδίκευση. Επτά (7)
ημερολογιακές ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία υποστήριξης, οι
μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να καταθέσουν στη γραμματεία του προγράμματος
τέσσερα (4) αντίτυπα της διατριβής σε έντυπη μορφή για να ελεγχθεί από την
εξεταστική επιτροπή.
Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής στην εξεταστική επιτροπή και σε
διάστημα το ανώτερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ο φοιτητής οφείλει να
παραδώσει στην γραμματεία του προγράμματος επτά (7) έντυπα και επτά (7)
ηλεκτρονικά αντίγραφα της ολοκληρωμένης τελικής μορφής της μεταπτυχιακής
διατριβής, με τις πιθανές αλλαγές που η εξεταστική επιτροπή ζητήσει για να γίνουν,
ώστε να αποσταλεί η βαθμολογία στην Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής.
Η υποστήριξη και κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από την
Εξεταστική Επιτροπή, γίνεται μετά την ολοκλήρωσή της και μόνο με την σύμφωνη
γνώμη του επιβλέποντος Καθηγητή. Η γραμματεία του προγράμματος υποχρεούται

το αργότερο τρείς μήνες νωρίτερα να ανακοινώσει την ημερομηνία, την ώρα και τον
τόπο που θα γίνουν οι παρουσιάσεις την διατριβών. Η ημερομηνία, ο τόπος και η
ώρα είναι κοινή για όλους τους φοιτητές του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Η μη
προσέλευση φοιτητή, σημαίνει αποτυχία. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
βαθμολογεί αριθμητικά και o μέσος όρος αποτελεί τον βαθμό της Μεταπτυχιακής
Διατριβής.
Την εξεταστική επιτροπή ηγείται ο επιβλέπων καθηγητής ο οποίος οφείλει να
ενημερώσει τους λοιπούς εξεταστές για την πορεία του φοιτητή κατά την διάρκεια
της συγγραφής της. Ο ίδιος, σύμφωνα με την πορεία του φοιτητή, δηλαδή την τήρηση
ή μη των οδηγιών του, τη συμμετοχή του ή μη στα αναγκαία για την ολοκλήρωση της
διατριβής του πειράματα, την συνέπειά του στις παρατηρήσεις και την τήρηση των
προθεσμιών ή/και την συχνότητα διορθώσεων, έχει το δικαίωμα να ζητήσει με την
μορφή ποινής την μείωση της βαθμολογίας του φοιτητή που είχε υπό την επίβλεψή
του.

Προσοχή:
-

Μεταπτυχιακές διατριβές οι οποίες κατά την τελική τους έντυπη μορφή δεν
ακολουθούν τον οδηγό συγγραφής του συγκεκριμένου προγράμματος, δεν
γίνονται δεκτές και την πλήρη ευθύνη για αυτό την έχει αποκλειστικά και
μόνο ο φοιτητής.

-

Κανένα ποσοστό λογοκλοπής δεν θεωρείται ανεκτό. Την ευθύνη σε
περίπτωση λογοκλοπής, φέρει αποκλειστικά και μόνο ο φοιτητής, ενώ το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα (αλλά και την υποχρέωση!),
να αφαιρέσει χωρίς καμία ενημέρωση τον τίτλο που έχει απονείμει,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει για τον κάτοχό του
και ανεξάρτητα από τον χρόνο που πέρασε από την απονομή του τίτλου.

-

Την ημέρα της παρουσίασης της διατριβής στην εξεταστική επιτροπή, ο ΜΦ
υποβάλει υπογεγραμμένη την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία
της Ιατρικής Σχολής, η οποία αναλαμβάνει να την αποθηκεύσει στον
προσωπικό του φάκελο:

«ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

«Με πλήρη επίγνωση των συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων,
δηλώνω ενυπογράφως ότι είμαι αποκλειστικός συγγραφέας της παρούσας
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για την ολοκλήρωση της οποίας κάθε
βοήθεια είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται λεπτομερώς στην εργασία
αυτή. Έχω αναφέρει πλήρως και µε σαφείς αναφορές, όλες τις πηγές χρήσης
δεδομένων, απόψεων, θέσεων και προτάσεων, ιδεών και λεκτικών αναφορών, είτε
κατά κυριολεξία είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Αναλαμβάνω την προσωπική
και ατομική ευθύνη ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην υλοποίηση των ανωτέρω
δηλωθέντων στοιχείων, είμαι υπόλογος έναντι λογοκλοπής, γεγονός που σημαίνει
αποτυχία στην Διπλωματική µου Εργασία και κατά συνέπεια αποτυχία απόκτησης
του Μεταπτυχιακού Τίτλου των Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των λοιπών
συνεπειών του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλώνω, συνεπώς, ότι αυτή η
ΜΔΕ προετοιμάστηκε και ολοκληρώθηκε από εμένα προσωπικά και ότι, αναλαμβάνω
πλήρως όλες τις συνέπειες του νόμου στην περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί,
διαχρονικά, ότι η εργασία αυτή ή τμήμα της δεν µου ανήκει διότι είναι προϊόν
λογοκλοπής άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας.»

-

Σε περίπτωση που εκκρεμεί κάποιο από τα παραπάνω, η διπλωματική εργασία
δεν βαθμολογείται.

Σε περίπτωση αποτυχίας υποστήριξης της μεταπτυχιακής διατριβής στην
καθορισμένη ημερομηνία, ο φοιτητής εάν το θέλει μπορεί να ακολουθήσει την ίδια
διαδικασία που ισχύει και επί αποτυχίας των γραπτών εξετάσεων.
Άρθρο 16
Τελική Βαθμολογία
Ο τελικός βαθμός καθορίζεται από τους βαθμούς των γραπτών εξετάσεων και το
βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας, με ισόποσο καταμερισμό 50:50 και με ευθύνη
της Γραμματείας καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.
Άρθρο 17
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου θα γνωστοποιείται στους
φοιτητές το συγκεκριμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου στο οποίο

θα περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων και οι
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων.
Άρθρο 18
Διεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου – Καθήκοντα Διδασκόντων
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄). Για την
παρουσίαση των διαλέξεων ειδικών θεμάτων μπορούν να προσκαλούνται
επιστήμονες ή στελέχη αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή αυξημένη εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
Ο επιστημονικά υπεύθυνος προτείνει τους διδάσκοντες σε κάθε διδακτική
ενότητα και οι προτάσεις της επικυρώνονται από τη Γ.Σ Τμήματος.
Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες) θα
διατεθεί από την υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Ιατρικής του ΔΠΘ καθώς και
από την απαραίτητη εργαστηριακή υποδομή των ενεργά εμπλεκομένων στο ΠΜΣ
Κλινικών και Εργαστηρίων του ΔΠΘ, της Ακαδημίας Αθηνών, ή/και άλλων
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.
Κάθε

μέλος

ΔΕΠ

μπορεί

να

αναλάβει

καθήκοντα

Επιβλέποντα

Μεταπτυχιακής Διατριβής (ΕΜΔ) του Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ΜΦ). Ο ΕΜΔ
ορίζεται από τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.

Στα καθήκοντα του ΕΜΔ συμπεριλαμβάνονται:
α)

Συμβουλεύει τους ΜΦ στη διαμόρφωση των αντικειμενικών στόχων των
σπουδών τους.

β)

Επιβλέπει την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

γ)

Παροτρύνει και καθοδηγεί το ΜΦ για συμμετοχή του σε εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες.

δ)

Συμβουλεύει και στηρίζει το ΜΦ σε θέματα που αφορούν τη φοιτητική του
ιδιότητα μέχρι τη λήψη του ΜΔΕ.

ε)

Η ΣΕ και o ΕΜΔ έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της
πορείας των σπουδών του ΜΦ.

στ)

Οποιοδήποτε αίτημα του ΜΦ προς τα όργανα του ΠΜΣ γίνεται μόνο με
γραπτή αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος.
Σε περίπτωση πρόσκλησης ξένου καθηγητή για τη διδασκαλία διδακτικής

ενότητας του ΠΜΣ τα μαθήματα διδάσκονται στην Αγγλική Γλώσσα χωρίς την
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.
Όλοι οι διδάσκοντες αξιολογούνται από τους ΜΦ οι οποίοι συμπληρώνουν
ειδικά ερωτηματολόγια. Τα πορίσματα της αξιολόγησης τα χρησιμοποιεί η ΣΕ για την
αναβάθμιση του προγράμματος μαθημάτων και την αξιολόγηση των διδασκόντων.
Άρθρο 19
Αξιολόγηση Π.Μ.Σ. που οδηγούν στην απόκτηση Μ.Δ.Ε.
Οι φοιτητές αξιολογούν κάθε διάλεξη χωριστά μετά τη λήξη τους ως προς το
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.τ.λ. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στην/ον ενδιαφερόμενη/ο με ευθύνη
του Διευθυντή ΠΜΣ.
Με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ δύναται να διοργανώνονται ημερίδες με
αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη των μαθημάτων του ΠΜΣ και των περιεχομένων
του, ώστε να εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται το πρόγραμμα
με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας
γενικότερα.
Άρθρο 20
Διδακτορική Διατριβή
Η απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών οδηγεί σε δυνατότητα
απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος.
Σε ότι αφορά στις Διδακτορικές Διατριβές ισχύουν όσα αναφέρονται στο
άρθρο 9 του Ν. 3685/2008 στο Δ.Π.Θ.
Άρθρο 21
Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. δικαιούνται των
παροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι
τη συμπλήρωση του μέγιστου χρόνου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

21 του Π.Δ.160/2008 και την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει και
για τους προπτυχιακούς φοιτητές.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για απόκτηση Μ.Δ.Ε. που δεν έχουν υγειονομική
κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και
για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2640/1998
(ΦΕΚ206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές για
απόκτηση Μ.Δ.Ε, σε περίπτωση που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
8 του άρθρου 43 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορήγηση φοιτητικών
δανείων.
Άρθρο 22
Διάρκεια λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021 με την
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 23
Γραμματειακή υποστήριξη
Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή, στην οποία καταγράφονται τα μαθήματα που παρακολουθεί
και οι βαθμολογίες που επιτυγχάνει, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τις
σπουδές του.
Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι τα παρακάτω:
Διεύθυνση:
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Β’ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΗΠΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ - ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
3ος ΟΡΟΦΟΣ
Δραγάνα , Τ.Κ.68100,
Αλεξανδρούπολη

Τηλέφωνο:
25510 30412 ή 25513 51001
E-mail: hpbsurgery@mail.duth.gr ή simop@med.duth.gr
Άρθρο 24
Μεταβατικές Διατάξεις
Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος εσωτερικού
κανονισμού καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμόδια είναι η ΣΕ καθώς και τα
αρμόδια διοικητικά όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

