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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

1. Η από αμφιθεάτρου διδασκαλία του μαθήματος  «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» αρχίζει  την 

Τετάρτη 04.10.2017 και ώρα 08:00-10:00 στο Μεγάλο αμφιθέατρο της Τμήματος Ιατρικής 

(500 θέσεων), και θα γίνεται κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα και στο ίδιο αμφιθέατρο, το 

εξάμηνο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που βγήκε στις 18/09/2017.  

2. Τα υποχρεωτικά εργαστήρια εφαρμογής του στατιστικού πακέτου SPSS θα 

πραγματοποιούνται  κάθε Τετάρτη και ώρα 10:00-12:00 στο Μικρό αμφιθέατρο του 

Τμήματος Ιατρικής (300 θέσεων), ανάλογα με τμήμα που θα επιλέξει ο κάθε φοιτητής μέσα 

από το elearning.auth.gr,  σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.   

3. Το υλικό και οι ανακοινώσεις για το μάθημα θα βρίσκονται στο σύνδεσμο 

https://elearning.auth.gr/ και θα εγγραφείτε στο μάθημα «Ιατρική Στατιστική» κωδικός 

ΙΑ0278 (ελληνικοί χαρακτήρες) με το κλειδί medstats αφού έχετε συνδεθεί με τον 

ιδρυματικό σας λογαριασμό. 

4. Το στατιστικό πακέτο SPSS μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο 

http://it.auth.gr/el/software/SPSS και θα χρειαστεί να υποβάλετε online Αίτηση -

http://it.auth.gr/el/eForms/mySoftware για να παραλάβετε τους κωδικούς εγκατάστασης 

του λογισμικού αφού έχετε συνδεθεί με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Σε περίπτωση 

προβλήματος εγκατάστασης του στατιστικού πακέτου παρακαλώ επικοινωνήστε με Κέντρο 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ στο 2310 999000. Τις ημέρες των υποχρεωτικών 

εργαστηρίων θα πρέπει να φέρετε καλά φορτισμένο το φορητό σας υπολογιστή με 

εγκατεστημένο το στατιστικό πρόγραμμα για να μπορείτε να συμμετέχετε στην πρακτική 

εφαρμογή. 

5. Σε κάθε ενότητα θα πρέπει να απαντάτε στο quiz μέχρι το τέλος του εξαμήνου 

(10/01/2018). Η συμπλήρωση των quiz είναι υποχρεωτική από όλους και η βαθμολογία 

τους θα ληφθεί υπόψη στην τελική σας βαθμολογία.  
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Όσοι από τους φοιτητές χρωστάνε από τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη κάποιο 

υποχρεωτικό εργαστήριο θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την κ. Χάιδιτς 

(haidich@auth.gr) για να ενημερωθούν για ποιο εργαστήριο θα πρέπει να 

παρακολουθήσουν. Η εγγραφή τους  στο μάθημα της Ιατρικής Στατιστικής είναι 

υποχρεωτική, αναζήτηση με τον κωδικό μαθήματος ΙΑ0278 (ελληνικοί 

χαρακτήρες), μέσω elearning στο σύνδεσμο https://elearning.auth.gr/ με το 

κλειδί medstats και υποχρέωσή τους τώρα είναι να απαντήσουν σε όλα τα quiz.  
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