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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: Εξέταση Μαθημάτων: 

Α) «Ιατρική Πληροφορική» (Β’ εξ., υποχρεωτικό) για φοιτητές με το Νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

(Νέο ΠΠΣ) και  

Β) «Ιατρική Πληροφορική Ι» (Α’ Εξ, υποχρεωτικό), «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ» (Β’ εξ, επιλεγόμενο) «Εφαρμογές 

Οδοντιατρικής Πληροφορικής» (Β’ εξ, επιλεγόμενο), για φοιτητές με το Παλαιό Πρόγραμμα Προπτυχιακών 

Σπουδών (Παλαιό ΠΠΣ) 

Γ) «Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής» (Η’ εξ.-Τμ. Οδοντιατρικής, υποχρεωτικό) 

 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου ανακοινώνονται τα εξής στους φοιτητές των Τμημάτων Ιατρικής και 

Οδοντιατρικής: 

1) Φοιτητές που φοιτούν σύμφωνα με το νέο ΠΠΣ: 

a. Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου: Θα εξεταστούν στο μάθημα «Ιατρική Πληροφορική» σε μια on-

line εξέταση, που θα περιλαμβάνει ΜΟΝΟ την ύλη της Θεωρίας, καθώς η εξέταση των 

εργαστηρίων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η ύλη είναι αναρτημένη στη σελίδα του μαθήματος 

(Ιατρική Πληροφορική). 

b. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου:  

i. Θα εξεταστούν στο μάθημα «Ιατρική Πληροφορική», ΜΟΝΟ στην ύλη της Θεωρίας, 

καθώς η εξέταση των εργαστηρίων έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η ύλη είναι αναρτημένη στη 

σελίδα του μαθήματος (Ιατρική Πληροφορική). Ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί εκ 

νέου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρυτανείας του ΑΠΘ και του Υπουργείου Παιδείας. 

ii. Θα εξεταστούν στο μάθημα «Τεχνολογίες Μηχανικής και Πληροφορικής στις 

Επιστήμες Υγείας - Ψηφιακή Υγεία», ΜΟΝΟ στην ύλη της Θεωρίας. Η ύλη είναι 

αναρτημένη στη σελίδα του μαθήματος («Τεχνολογίες Μηχανικής και Πληροφορικής 

στις Επιστήμες Υγείας - Ψηφιακή Υγεία»). Ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί εκ νέου, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρυτανείας του ΑΠΘ και του Υπουργείου Παιδείας. 

2) Φοιτητές που φοιτούν σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ (και ΟΧΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ): 

a. Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου: Θα εξεταστούν στα μαθήματα «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ» ή 

«Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής» σε μια on-line εξέταση, που θα περιλαμβάνει την 

ύλη που είναι αναρτημένη στη σελίδα e-learning του μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ - 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔ ΠΛ - ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ».  

b. Εξεταστική Περίοδος Σεπτεμβρίου: Θα εξεταστούν  

i. στο μάθημα «Ιατρική Πληροφορική Ι» στην ύλη της Θεωρίας και των Εργαστηρίων. Η 

ύλη είναι αναρτημένη στη σελίδα του μαθήματος (Ιατρική Πληροφορική Ι). Ο Τρόπος 

εξέτασης θα ανακοινωθεί σε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρυτανείας 

του ΑΠΘ και του Υπουργείου Παιδείας. 



ii. στα μαθήματα «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ» ή «Εφαρμογές Οδοντιατρικής 

Πληροφορικής» στην ύλη που είναι αναρτημένη στη σελίδα e-learning του μαθήματος  

«Ιατρική Πληροφορική ΙΙ - ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔ ΠΛ - ΠΑΛΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ». Ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί σε νέα ανακοίνωση, σύμφωνα με 

τις οδηγίες της Πρυτανείας του ΑΠΘ και του Υπουργείου Παιδείας.  

iii. στο μάθημα «Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής» (Η’ εξ.-Τμ. Οδοντιατρικής) 

στην ύλη της Θεωρίας. Ο Τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί σε νέα ανακοίνωση, 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Πρυτανείας του ΑΠΘ και του Υπουργείου Παιδείας. 

3) Φοιτητές ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ (φοιτούν σύμφωνα με το παλαιό ΠΠΣ): 

a. Εξεταστική Περίοδος Ιουνίου: Θα εξεταστούν: 

i. στο μάθημα «Ιατρική Πληροφορική Ι» στις 8/7/2021 σε μια on-line εξέταση, που θα 

περιλαμβάνει την ύλη της Θεωρίας και των Εργαστηρίων. Η ύλη είναι αναρτημένη στη 

σελίδα e-learning του μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική Ι». 

ii. στα μαθήματα «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ» ή «Εφαρμογές Οδοντιατρικής 

Πληροφορικής» στις 8/7/2021 σε μια on-line εξέταση, που θα περιλαμβάνει την ύλη 

που είναι αναρτημένη στη σελίδα e-learning του μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική ΙΙ - 

ΣΥΝΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔ ΠΛ - ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ».  

iii. στο μάθημα «Εφαρμογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής» (Η’ εξ.-Τμ. Οδοντιατρικής) 

στις 8/7/2021 σε μια on-line προφορική εξέταση, που θα περιλαμβάνει την ύλη της 

Θεωρίας. Η εξέταση θα διεξαχθεί προφορικά, καθώς το μάθημα ανήκει σε πολύ παλαιό 

ΠΠΣ. Οι φοιτητές προκειμένου να εξεταστούν προφορικά θα πρέπει να το δηλώσουν 

μέσω mail στο lomi@med.auth.gr μέχρι και 1/7/2021. Το mail θα πρέπει υποχρεωτικά 

να σταλεί από τον ιδρυματικό λογαριασμό του εξεταζόμενου και να αναφέρονται 

Τμήμα, Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, μάθημα. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στην τελική βαθμολογία του μαθήματος «Ιατρική Πληροφορική Ι» θα 

συμμετέχει και ο βαθμός των εργαστηρίων για τους φοιτητές παλαιότερων ετών [περιπτώσεις 2) και 

3)], καθώς στην on-line εξέταση θα υπάρχουν ερωτήσεις τόσο από τη θεωρία όσο και από τα 

εργαστήρια, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να έχουν καλύτερη επίδοση.  

 

Προσοχή! Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων της εξεταστικής Ιουνίου-Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν 

την Πέμπτη, 8/7/2021, την ΙΔΙΑ ΩΡΑ για τα Τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής, 17:00-19:00. 

 

Η παρούσα ανακοίνωση υπερισχύει παλαιότερων ανακοινώσεων σχετικών με την εξέταση των 

προαναφερθέντων μαθημάτων. 

 

Σε συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης θα αποσταλεί νέα ανακοίνωση με οδηγίες για τον ακριβή 

τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης. 

 

 

 

Από το Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βιοϊατρικής – 

Απεικονιστικών Τεχνολογιών 

mailto:lomi@med.auth.gr

