
Μεταβολές, τροποποιήσεις και ερμηνείες άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας – Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Πληροφορική» 

(συνεδρίαση αριθμ. 96/28-9-2018). 

1. Στο άρθρο 4, παράγραφος 3 το ε) τροποποιείται ως εξής:  

ε) Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επιβεβαίωση του επιπέδου 

(Γ2/C2 ή Γ1/C1 ή Β2/B2).  

2. Στο άρθρο 6, παράγραφος 5 το κείμενο «Οι παρακολουθήσεις μαθημάτων και 

λοιπών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτικές και δεν δύναται να υπάρχουν 

απουσίες πέραν του 20%, αν δε αυτό δεν τηρηθεί ο φοιτητής διαγράφεται», 

ερμηνεύεται ως εξής: 

Επιτρεπτό όριο απουσιών ανά μάθημα για να συμμετέχει ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής του ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική» στις εξετάσεις εξαμήνου και να 

βαθμολογηθεί: 

Σε κάθε μάθημα επιτρέπεται το μέγιστο Α) 1 (μία) δικαιολογημένη απουσία και 

1 (μία) αδικαιολόγητη απουσία ή Β) 2 (δύο) δικαιολογημένες 

απουσίες.  Διευκρινίζεται ότι ο όρος «απουσία» αναφέρεται σε ένα εβδομαδιαίο 

μάθημα. Δεν υπάρχει δυνατότητα δικαιολόγησης περαιτέρω απουσιών για 

κανένα λόγο. Σε περίπτωση περισσότερων απουσιών θα θεωρείται ότι ο 

φοιτητής ή η φοιτήτρια έχει αποτύχει στο μάθημα κάτι που συνεπάγεται 

διαγραφή του φοιτητή από το ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική». Αν για 

παράδειγμα το μάθημα είναι ένα δίωρο την εβδομάδα, επιτρέπεται να 

απουσιάσει ο φοιτητής μία φορά (ένα δίωρο) αδικαιολόγητα και μία φορά (ένα 

δίωρο) δικαιολογημένα με βεβαίωση ασθένειας από ιατρό. Ή μπορεί να 

δικαιολογήσει και τις δύο φορές που απουσίασε με βεβαίωση ιατρού. Αν τα 

παραπάνω δεν τηρηθούν ο φοιτητής διαγράφεται. 

3. Στο άρθρο 11, παράγραφος 3 το κείμενο «Όταν περατωθεί η σύνταξη της 

διπλωματικής εργασίας, υποβάλλεται σε 3 αντίτυπα στην Ε.Δ.Ε.» ερμηνεύεται 

ως εξής: 

Ένα (1) έντυπο αντίτυπο και ένα (1) CD υποβάλλεται στη Γραμματεία του 

ΔΠΜΣ «Ιατρική Πληροφορική», και ένα (1) CD υποβάλλεται στην Κεντρική 

Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. 

4. Στο άρθρο 11, προστίθεται η παράγραφος 7 και η παράγραφος 8 ως εξής: 

Παράγραφος 7. Τα θέματα διπλωματικών εργασιών θα ανακοινώνονται το 

αργότερο οκτώ (8) εβδομάδες μετά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου (χειμερινού 

εξαμήνου) και η ανάληψη διπλωματικής εργασίας θα γίνεται το αργότερο μέχρι 

την δεύτερη εβδομάδα του Δ’ εξαμήνου (εαρινού εξαμήνου). 

Παράγραφος 8. Σε περίπτωση που χορηγηθεί σε μεταπτυχιακό φοιτητή 

παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της 

Ε.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην αρχή του χειμερινού 

εξαμήνου (Σεπτέμβριο) και στην αρχή του εαρινού εξαμήνου (Φεβρουάριο) να 

παραδώσει έκθεση προόδου της διπλωματικής του εργασίας και ταυτόχρονα 

εισήγηση του επιβλέποντά του για την πρόοδο της διπλωματικής εργασίας του.   

5. Αποφασίζεται ομοφώνως ότι οι φοιτητές που εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό 

έτος 2017-2018 εμπίπτουν στις Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12, ΦΕΚ 

2813/16-7-2018 τ.Β’. 


