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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ 
«ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ» 

 
Καλούνται οι φοιτητές Ιατρικής του Θ΄ εξαµήνου και άνω να εγγραφούν 
στο επιλεγόµενο µάθηµα «Γηριατρική» για το ακαδηµαϊκό έτος 2019-
2020. Η εγγραφή́ πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά ́ στον σύνδεσµο 
http://elearning.auth.gr/ από τις 2 Οκτωβρίου, χρησιµοποιώντας ως κλειδί 
εγγραφής το “geriatrics2019”. Απαραίτητη είναι η ύπαρξη ιδρυµατικού 
λογαριασµού από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και φυσικά η ηλεκτρονική 
δήλωση του µαθήµατος προκειµένου να µπορεί να ανακοινωθεί βαθµός. 
Tα µαθήµατα θα πραγµατοποιηθούν µε συνδυασµό µαθηµάτων εκ του 
σύνεγγυς και εξ αποστάσεως µέσω διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του 
εξαµήνου θα πραγµατοποιηθούν δώδεκα (12) υποχρεωτικά µαθήµατα στο 
αµφιθέατρο (maximum 2 απουσίες). Επιπλέον, οι φοιτητές θα συνδέονται 
στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον κάθε εβδοµάδα ώστε να 
µελετούν το εκπαιδευτικό υλικό και να αλληλεπιδρούν µε τους διδάσκοντες 
και τους συµφοιτητές τους. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε σύντοµες 
ερωτήσεις (quiz) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαµήνου, και σε σύντοµη 
ατοµική εργασία. Σας επισηµαίνουµε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να 
συµπεριλάβετε το µάθηµα και στην ηλεκτρονική δήλωση µαθηµάτων. 
Τα µαθήµατα αρχίζουν την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου, οπότε και θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, και θα γίνονται κάθε Τετάρτη 15:30-
17:00 στην αίθουσα διδασκαλίας της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο 
Ιππκράτειο Νοσοκοµείο. Το µάθηµα µπορούν να παρακολουθήσουν έως 
50 φοιτητές. Για το λόγο αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
 
 
 
 
 
 
 

Ελένη Μπεκιάρη 
Επίκ. Καθηγήτρια Παθολογίας 

Επιστημονικά	  τμήματα	  

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ	  ΙΑΤΡΙΚΗΣ	  	  
&	  ΚΛΙΝΙΚΗΣ	  ΕΡΕΥΝΑΣ	  	  

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ	  ΚΕΝΤΡΟ	  
Τσάπας	  Απόστολος	  
Καθηγητής	  

Μπεκιάρη	  Ελένη	  
Επίκ.	  Καθηγήτρια	  

Ρίκα	  Μαρία	  
Διευθύντρια	  Ε.Σ.Υ.	  

Κίτσιος	  Κωνσταντίνος	  
Επιμελητής	  Α΄	  Ε.Σ.Υ.	  
	  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	  
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  
Κατσινέλος	  Παναγιώτης	  
Αναπλ.	  Καθηγητής	  

Τουλουμτζή	  Μαρία	  
Επιμελήτρια	  Β΄	  Ε.Σ.Υ.	  
	  
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	  
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  ΜΟΡΙΑΚΗΣ	  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ	  
Βλαχάκη	  Ευθυμία	  
Επίκ.	  Καθηγήτρια	  

Κλωνιζάκης	  Φίλιππος	  
Επιμελητής	  Β΄	  Ε.Σ.Υ.	  

Καλογερίδης	  Αθανάσιος	  
Βιολόγος	  

ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ	  
Γιγή	  Ελένη	  
Επίκ.	  Καθηγήτρια	  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΑΣ	  
Γκιούλα	  Γεωργία	  
Αναπλ.	  Καθηγήτρια	  

ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ	  –	  ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ	  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  
Δημητρακόπουλος	  Κωνσταντίνος	  
Διευθυντής	  Ε.Σ.Υ. 
 
 
 
 
 
 


