
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 10354 
Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοι-

νοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας 

Υγείας» του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 

3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 5,7 και 8 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2-03-2018, τ.Α’): 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, 
τ.Α’): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017, 
τ.Α’): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Την αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (ΦΕΚ 117/6-03-2018, 
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση - Συγκρότηση - Ορισμός Μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Καθορισμός των Επιμέρους Αρμοδιοτήτων του 
Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/2-08-2005, τ.Α’): «Διασφάλιση της Ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις αριθμ. 131758/Ζ1/2-8-2018 και 131757/Ζ1/
2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/10-8-2018) υπουργικές αποφάσεις 
που ρυθμίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτη-
σης φοιτητών ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρ. 35 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017.

7. Την αριθμ. 10/26-07-2018 (Θέμα 5ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, σχετικά με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική 
και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας».

8. Το αριθμ. 137502/Ζ1/22-8-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ 
έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και 
Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας» (ΦΕΚ 3962/Β’/12-9-218).

9. Την αριθμ. 18/06-09-2018 (θέμα 41ο) απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, με τίτλο «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική 
Δημόσιας Υγείας» « MSc in Community and Public Health 
Nursing», που θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19 ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός- 
Μαθησιακά Αποτελέσματα-Τίτλος Σπουδών

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
προσφέρει μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της 
Κοινοτικής Νοσηλευτικής και της Νοσηλευτικής Δημό-
σιας Υγείας.

2. Ένας από τους κύριους στόχους του ΠΜΣ είναι 
η παροχή εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας και η 
ανάπτυξη και προώθηση της επιστημονικής γνώσης 
και έρευνας στον τομέα της προηγμένης κοινοτικής 
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας, 
εξασφαλίζοντας στους φοιτητές υψηλού επιπέδου σπου-
δές και τεχνογνωσία, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 
προγραμμάτων φροντίδας για τη διατήρηση, προστασία 
και προαγωγή της υγείας ατόμου/ομάδας/πληθυσμού, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας, στο εξω-
νοσοκομειακό περιβάλλον της κοινότητας, στο επίπε-
δο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για την 
προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να δώσει τα απαραίτητα εφό-
δια στους κατόχους του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ώστε ως εξειδικευμένοι να μπορούν 
να εργαστούν σε σχολεία, χώρους εργασίας, κοινότητα, 
μονάδες υγείας, υπηρεσίες δημόσιας υγείας, φορείς, 
οργανώσεις και δομές στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας 
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Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και του εξω-νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος, με στόχο την προαγωγή της υγείας του 
πληθυσμού σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε όλα τα πο-
λιτισμικά περιβάλλοντα.

3. Ολοκληρώνοντας το ΠΜΣ στην Κοινοτική Νοσηλευ-
τική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, ο φοιτητής θα 
έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες 
και θα είναι ικανός:

- Να αναγνωρίζει τις ανάγκες και να παρέχει προηγμέ-
νη νοσηλευτική φροντίδα υγείας σε εξω-νοσοκομειακό 
περιβάλλον.

- Να σχεδιάζει και εφαρμόζει νοσηλευτικά προγράμ-
ματα πρόληψης και προαγωγής υγείας χρησιμοποιώντας 
την αγωγή υγείας, σε όλους τους τομείς της κοινοτικής 
νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας.

- Να κατανοεί και διερευνά τα επιδημιολογικά δεδο-
μένα, να αξιολογεί και να συμμετέχει στην επίλυση προ-
βλημάτων δημόσιας υγείας.

- Να στελεχώνει Μονάδες Υγείας, ΚΑΠΗ, Φορείς, Οργα-
νισμούς δημόσιους και ιδιωτικούς, στο επίπεδο της ΠΦΥ.

- Να εκτιμά τις ανάγκες ως σχολικός νοσηλευτής για 
την προαγωγή υγείας του σχολικού πληθυσμού.

- Να αξιολογεί και ιεραρχεί τα προβλήματα στον τομέα 
της νοσηλευτικής επαγγελματικής υγείας στους χώρους 
εργασίας.

- Να εκτιμά το ρόλο του σε θέσεις που απαιτούν υψηλό 
επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων κοινοτικής και δημό-
σιας νοσηλευτικής.

4. Το ΠΜΣ μετά την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Κοινοτική 
Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας, (MSc, 
Community and Public Health Nursing). Ο τίτλος απο-
νέμεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α).

Άρθρο 2
Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με το νόμο 4485/2017 σε επίπεδο Τμήματος είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος:
- Εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Μετα-

πτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος την αναγκαιότητα 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

- Είναι αρμόδια για την έγκριση των προτάσεων και 
εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που προβλέ-
πεται από επιμέρους διατάξεις.

- Ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).
- Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση για την απο-

νομή του ΔΜΣ.
- Εγκρίνει τη συγκρότηση των επιτροπών διπλωματι-

κών εργασιών.
- Εγκρίνει τον πίνακα επιτυχόντων στο Π.Μ.Σ.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για 

την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργί-
ας του προγράμματος. Απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη 

ΔΕΠ του οικείου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για 
διετή θητεία. Τα μέλη της Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον 
αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην επι-
τροπή. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
και ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της Σ.Ε. 
Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά.

Οι αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
- Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την κατα-

νομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της 
οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

- Εποπτεύει την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του κανονισμού του Π.Μ.Σ.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης και παράτασης σπουδών.

- Προτείνει τροποποίηση του προγράμματος και των μα-
θημάτων και ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων.

- Καταρτίζει την προκήρυξη επιλογής υποψηφίων.
3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και ο Αναπληρωτής του
Ειδικότερα, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της 

συντονιστικής Επιτροπής, είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθ-
μίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Επιπλέον, είναι μέλος και 
Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Τμήματος και του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 
αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμμα-
τος. Ο Διευθυντής δε μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Έχει 
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. και προεδρεύει των 
εργασιών της.

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριά-
σεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών και 
οργάνων του Π.Μ.Σ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος και τους υποβάλλει 
στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.
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Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το Π.Μ.Σ. «Κοινοτική Νοσηλευτική και Νοσηλευτι-
κή Δημόσιας Υγείας» υποστηρίζεται και επικουρεί-
ται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η Γραμματεία 
έχει ως καθήκον τη γραμματειακή και διοικητική 
υποστήριξη του Π.Μ.Σ., όπως την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των 
οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμ-
ματειακή υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση της 
βαθμολογίας κ.λπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι Πτυχίου Νοσηλευ-
τικής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανε-
πιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από ΔΟΑ-
ΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
του ν. 4485/2017.

Το Π.Μ.Σ. προκηρύσσει δέκα πέντε (15) θέσεις φοιτη-
τών ανά κύκλο σπουδών. Κάθε νέος κύκλος σπουδών 
αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε δεύτερου έτους μετά 
την ολοκλήρωση του προηγούμενου κύκλου και προ-
γραμματίζεται να απασχολεί δεκαπέντε (15) συνολικά 
διδάσκοντες, 60% μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ή 
διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το 
άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρ-
θρου 29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος και 40% από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα της ημεδαπής και της Αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος 
του δέκα (10) και ανώτερος του είκοσι (20). Σε περίπτω-
ση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά 
σημαντικά των αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή 
οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό 
ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του 
Π.Μ.Σ., τότε με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να αυξηθεί ο 
αριθμός των εισακτέων μέχρι και το διπλάσιο του προ-
βλεπόμενου αριθμού.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι 
περίπου εκατόν είκοσι (120) ανά έτος σε σχέση και με τον 
αριθμό των περίπου χιλίων διακοσίων (1200) προπτυχι-
ακών φοιτητών ανά έτος και των σαράντα (40) διδασκό-
ντων του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε δύο (2) έτη. 
Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγρα-

φή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται εντός του εαρινού εξα-
μήνου, για τον επόμενο κύκλο σπουδών Π.Μ.Σ. Η σχετική 
προκήρυξη δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος και του Ιδρύματος. Οι σχετικές αιτήσεις 
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη 
γραμματεία του Τμήματος σε προθεσμία που ορίζεται 
κατά την προκήρυξη και η οποία μπορεί να παραταθεί 
μετά από απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βα-
σίζεται:

α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου 
υποψηφιότητας,

β) στη συνέντευξη.
Α) Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του 

Τμήματος φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (ειδικό έντυπο που 

χορηγείται από τη Γραμματεία, Παράρτημα Ι).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου Νοσηλευτικής και 

αναλυτική βαθμολογία.
3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρεται αναλυ-

τικά η διδακτική, η επαγγελματική εμπειρία και η επιστη-
μονική δραστηριότητα του υποψηφίου (δημοσιεύσεις 
σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια).

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, ή ερευνη-
τικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν.

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων 
με κριτές, εάν υπάρχουν.

6. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος, 
δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα αναλύει 
τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολου-
θήσει το Π.Μ.Σ.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
8. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου Β2.
Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν οι υποψήφιοι απο-

δεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (Αγγλικής), προβλέπεται 
γραπτή εξέταση από την εξεταστική επιτροπή του ΠΜΣ, 
όπου αξιολογείται η κατανόηση κειμένου και η παραγω-
γή γραπτού λόγου.

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με:
- Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate 

in English (FCE) Cambridge ή Michigan (B2) για τα αγγλι-
κά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου 
επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς 
Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL,TOIEC,TOEFEL, κ.ά.).

- Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας που εκδίδεται από το 
Υπουργείο Παιδείας.

- Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό) από Πανεπι-
στήμιο του εξωτερικού και ειδικότερα της Ε.Ε.

- Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με την Αγ-
γλική γλώσσα (Αγγλική Φιλολογία).

- Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη 
Νοσηλευτική σε αγγλόφωνη χώρα.

Για την αξιολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, λαμ-
βάνονται υπόψη όλα τα δικαιολογητικά και ιδίως:

- Ο βαθμός πτυχίου.
- Η συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, επαγγελμα-

τική και εκπαιδευτική εμπειρία.
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- Οι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές ερ-
γασίες.

- Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος 
για το ΠΜΣ.

Σύμφωνα με την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζε-
ται ο πίνακας για τη συμμετοχή στη συνέντευξη. Ο αριθ-
μός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη 
δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο αριθμό των υποψηφίων 
της προκήρυξης.

Β) Διαδικασία της συνέντευξης
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την επιτροπή 

αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με πρόταση της ΣΕ 
και απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.

- Στη συνέντευξη αξιολογείται η σχετική με το Π.Μ.Σ. 
επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων.

- Το κίνητρο και το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα.
- Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητα του 

υποψηφίου.
Η συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής 

κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που διαφαί-
νεται από τις συστατικές επιστολές, στην αξιολόγηση 
άλλων χαρακτηριστικών του και στη εκτίμηση των μα-
θησιακών του αναγκών.

Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το 
κάθε μέλος της επιτροπής. Η βαθμολόγηση σε κάθε κρι-
τήριο επιλογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται 
στην κλίμακα 0-10.

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώ-
νται:

Α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 60%,
Β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 40%.
Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 

στα κριτήρια και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου μπορούν 
να αλλάξουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που υποβάλλουν αίτηση 
υποψηφιότητας οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την 
ελληνική γλώσσα. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πι-
στοποιείται από αντίστοιχο πιστοποιητικό και κατόπιν 
απόφασης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται κατά το 
δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου και μετά την γραπτή 
εξέταση στην ξένη γλώσσα (αν δεν υπάρχει πιστοποιη-
τικό γλωσσομάθειας), από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Όταν οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των 
υποψηφίων ολοκληρωθούν με ευθύνη της Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ., καταρτίζεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων 
και επιλαχόντων κατά σειρά κατάταξης σύμφωνα με τα 
κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητας. Ως 
επιλαχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι έλα-
βαν βαθμολογική θέση στη σειρά κατάταξης πέραν του 
ανώτατου ορίου εισαγωγής φοιτητών, έχοντας δικαίωμα 
εγγραφής στην περίπτωση που οι πρωθύστεροι στην 
κατάταξη δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα. Ο πίνακας των 
επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται στην ιστο-
σελίδα του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να 
ασκηθεί εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα ανα-
κοίνωσής του. Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη, 

υποβάλλεται στη Γραμματεία και κρίνεται τελεσίδικα από 
τη ΣΕ του Π.Μ.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση εξέτασης τυχόν ενστάσεων, η 
ΣΕ συντάσσει τον τελικό πίνακα επιλογής και τον υπο-
βάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. Μετά 
την επικύρωση ανακοινώνεται από τη ΣΕ η περίοδος 
εγγραφής καθώς και ο τρόπος καταβολής των τελών 
φοίτησης. Όσοι δεν εγγράφονται εμπρόθεσμα χάνουν 
το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοι-
τητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέ-
γιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθ-
μίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, 
γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ, οι επιλα-
χόντες, με βάση τη σειρά κατάταξης στον εγκεκριμένο 
αξιολογικό πίνακα, αν υπάρχουν.

Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης

Η διάρκεια πλήρους φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στην λήψη Δ.Μ.Σ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμη-
να, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματι-
κή εργασία συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα και περι-
λαμβάνει περίληψη στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών ορίζεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του φοιτητή 
και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Μετά από 
αίτηση του ενδιαφερόμενου και επαρκή αιτιολόγηση, 
δύναται να χορηγηθεί με απόφαση της Συνέλευσης η 
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που 
δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εξάμηνα συνολικά. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώ-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχία στις 
εξετάσεις, στα μαθήματα που αναφέρονται στο Π.Μ.Σ, 
σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοι-
τητή στο σύνολο των αντίστοιχων εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα και δεν προβλέπεται εξ’ αποστά-
σεως παρακολούθηση. Το σύνολο των πιστωτικών μονά-
δων (ECTS) είναι ενενήντα (90). Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
ώρες διδασκαλίας (εισηγήσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, 
ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική άσκηση και 
έρευνα) και δομείται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ο 
συνολικός αριθμός των μαθημάτων είναι δέκα (10) υπο-
χρεωτικά (Υ) μαθήματα εκ των οποίων το ένα είναι κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικό (ΕΥ) και το επιλέγει ο φοιτητής 
μεταξύ τριών μαθημάτων στο δεύτερο εξάμηνο. Τα μα-
θήματα κάθε εξαμήνου είναι πέντε (5) και αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα 
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αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS και διδάσκεται για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Στο 
τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά μάθημα καθώς και προ-
σθήκη μαθήματος μπορεί να επέλθει μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Αναλυτικά τα μαθήματα με τις συνολικές ώρες, τις πιστωτικές μονάδες (ECTS), και το εξάμηνο που διδάσκονται 
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Αρχές Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Δημόσιας 
Υγείας 39 ώρες 8 Α

2. Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας και 
Στατιστικής 26 ώρες 5 Α

3. Σύγχρονες Τεχνολογικές Εφαρμογές στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 26 ώρες 4 Α

4. Επιδημιολογία-Δημογραφία 26 ώρες 5 Α

5. Προαγωγή Υγείας και Προληπτική Νοσηλευτική 39 ώρες 8 Α

ΣΥΝΟΛΟ 156 ώρες 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) ΕΞΑΜΗΝΟ

1. Κατ’ οίκον Φροντίδα/Νοσηλεία 39 ώρες 8 Β

2. Νοσηλευτικές Εφαρμογές στην Κοινότητα και την 
ΠΦΥ.

91 ώρες Πρακτική 
Άσκηση 8 Β

3 Ψυχοκοινωνική και Διαπολιτισμική Προσέγγιση 
Πληθυσμού 26 ώρες 4 Β

4. Εξωνοσοκομειακή Φροντίδα και Αποκατάσταση 26 ώρες 5 Β

Επιλογής Υποχρεωτικό 26 ώρες ΕΞΑΜΗΝΟ

Ένα από τα τρία μαθήματα επιλογής

1. Γεροντολογική Νοσηλευτική 26 ώρες 5 Β

2. Σχολική Νοσηλευτική 26 ώρες 5 Β

3. Νοσηλευτική Επαγγελματικής Υγείας 26 ώρες 5 Β

ΣΥΝΟΛΟ 208 ώρες 30

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 Γ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

Άρθρο 7
Διδασκαλία -Εξετάσεις -Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το εαρινό, 
έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Τα 
μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται σε επαναληπτική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά το 20% ανά μάθημα/ή στο σύνολο των μαθημάτων, 
τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά στη Συ-
νέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξε-
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τάσεις ή με εκπόνηση εργασιών που τους αναθέτει ο 
εκάστοτε διδάσκων, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο 
τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 
1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη 
Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστι-
κής περιόδου.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοι-
τητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επι-
τυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του 
Π.Μ.Σ. και να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία, συγκε-
ντρώνοντας συνολικά ενενήντα (90) ECTS.

Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ συνυπολογίζεται από το 
βαθμό του Α ’εξαμήνου (1/3), του Β’ εξαμήνου (1/3) και 
το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας (1/3).

Η αξιολόγηση των επιδόσεων του φοιτητή γίνεται σύμ-
φωνα με τον παρακάτω πίνακα:

8.50-10=Άριστα
7.00-8.49=Λίαν Καλώς
5.00-6.99= Καλώς
Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 

μαθήματος ή μαθημάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και 
εξετάζεται, μετά από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
μελών ΔΕΠ του Τμήματος, τα μέλη της οποίας έχουν το 
ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα 
και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την 
επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων 
(παρ. 6, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ΣΕ, 
μετά από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφε-
ται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως 
επιβλέπων/ουσα του μεταπτυχιακού, φοιτητή ήδη από 
την έναρξη των μεταπτυχιακών, σπουδών του) και επισυ-
νάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει 
τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι και ο επιβλέπων 
(παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, κάτοχος 
διδακτορικού και να ανήκει στους διδάσκοντες του 
Π.Μ.Σ. Από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής τουλάχιστον το ένα πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ 
του Τμήματος, ενώ το άλλο μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. ή μέλος ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ, 
ωστόσο όλοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
ανήκουν στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να είναι 
συναφές με το αντικείμενο του Μ.Π.Σ., πρωτότυπο, να 
έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να αφορά μετα-ανάλυση 
ή συστηματική ανασκόπηση. Η γλώσσα συγγραφής της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. 
Με ευθύνη της ΣΕ του μεταπτυχιακού, εκδίδεται αναλυτι-
κός οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ο οποίος 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΜΠΣ.

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να αξιοποι-
ήσει τα ευρήματα της εργασίας του και να συντάξει επιστη-
μονικό άρθρο, το οποίο θα υποβάλει προς δημοσίευση σε 
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό συναφές με το γνωστικό 
αντικείμενο του μεταπτυχιακού, το οποίο και θα γίνει απο-
δεκτό. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση της ΣΕ 
να γίνεται αποδεκτή και μόνον η πιστοποίηση της κατάθε-
σης του άρθρου προς αξιολόγηση. Τέλος, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική του ερ-
γασία ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, 
ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες 
εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώ-
νται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α. (αρ. 34, παρ. 5, ν. 4485/2017).
Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής 
εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο του Ιδρύματος, σύμ-
φωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΑ.Δ.Α.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών - Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος της δωρεάν 
παροχής διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υπο-
χρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία 
ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, άρ. 34, 
ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες, διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με γνωστικό αντικεί-
μενο συναφές με αυτό του Π.Μ.Σ.

3. Δεν προβλέπεται διαδικασία παροχής υποτροφιών, 
καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
δύνανται να προσλαμβάνονται από το Τμήμα Νοσηλευ-
τικής με ωριαία αντιμισθία υπό μορφή υποτροφίας, για 
να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην εργαστηριακή άσκηση 
των προπτυχιακών φοιτητών, την εποπτεία των εξετάσε-
ων και τη διόρθωση των ασκήσεων. Η σχετική δαπάνη 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου. Κριτή-
ρια για την παροχή της ανωτέρω υποτροφίας αποτελούν, 
κατά κύριο λόγο, η κατάταξη εισαγωγής τους στο Π.Μ.Σ. 
και η επίδοσή τους κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών, 
ενώ συνεκτιμάται και η οικονομική κατάσταση του φοι-
τητή καθώς και εάν λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει για το 
ίδιο διάστημα άλλη υποτροφία. Ο αριθμός, τα κριτήρια 
και οι όροι για την παροχή των εν λόγω υποτροφιών 
καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευ-
τικής, η οποία και επιλέγει, κατόπιν πρότασης της Σ.Ε., 
τους φοιτητές που θα λάβουν την ανωτέρω υποτροφία.

4. Η Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής, μετά την 
εισήγηση της Σ.Ε, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα 
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και παράλληλα έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρ-
κεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε χώρο του Τμήμα-
τος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή 
του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του 
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως 
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση
Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-

γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44, ν. 4485/2017). 
Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής εντάσσεται στις 
διαδικασίες αξιολόγησης, βάσει του σχεδίου που έχει κα-
ταρτιστεί από την Α.ΔΙ.Π. και την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο οι διδάσκοντες συμπληρώ-
νουν το απογραφικό δελτίο μαθήματος και οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ενιαίο ερωτηματολόγιο 
σε όλα τα μαθήματα που παρακολουθούν, βάσει του 
οποίου αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδάσκοντες. 
Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι: 
συνάφεια μαθήματος και αντικειμένου του Π.Μ.Σ., επάρ-
κεια διδακτέας ύλης, επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού, 
επάρκεια υποδομών. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης 
των διδασκόντων είναι: η διδακτική επάρκεια, η ικανό-
τητα μετάδοσης της γνώσης, η συνέπεια, ο τρόπος αξι-
ολόγησης των φοιτητών. Στη διαδικασία διανομής και 
συλλογής των ερωτηματολογίων δεν θα υπάρχει εμπλο-
κή των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ., ωστόσο θα συμμετέχει 
φοιτητής που θα έχει επιλεγεί κατόπιν ψηφοφορίας με-
ταξύ των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
θα κοινοποιούνται στη Σ.Ε. η οποία θα συντάσσει την 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης και θα την κοινοποιεί 
σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογι-
σμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθε-
ται στο τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α. (παρ. 2, άρ. 44, 
ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της 
Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ 
(παρ. 5, άρ. 44, ν. 4485/2017).

Κάθε πέντε έτη, διενεργείται εξωτερική αξιολόγηση. 
Στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται δείκτες που ανα-
δεικνύουν την ανταγωνιστικότητα του Π.Μ.Σ., ως προς 
την προτίμησή του από τους υποψήφιους φοιτητές αλλά 
και την εικόνα του στην αγορά εργασίας.

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του προγράμματος 
μαθημάτων και την άμεση προσαρμογή του γνωστικού 
αντικειμένου στις συνεχώς αναπροσδιοριζόμενες ανά-
γκες της παγκόσμιας κοινότητας, υιοθετείται ο θεσμός 
του εξωτερικού αξιολογητή (external evaluator). Ο εξωτε-
ρικός αξιολογητής θα είναι ακαδημαϊκός της αλλοδαπής 
ή παράγοντας της αγοράς με εμπειρία στην εκπαίδευση, 
αναγνωρισμένου κύρους, ο οποίος θα συνεργάζεται με 
την Σ.Ε. και θα δρα συμβουλευτικά κατά την διαμόρφωση 
και τροποποίηση του Π.Μ.Σ. Ο εξωτερικός αξιολογητής θα 
επιλέγεται από τη Συνέλευση ανάμεσα από επιστήμονες 
οι οποίοι θα προτείνονται από την Σ.Ε. με τριετή θητεία.

Οι αρμοδιότητές του θα είναι:
- Να παρακολουθεί το πρόγραμμα μαθημάτων και να 

προτείνει αναπροσαρμογές και σχετικές βελτιώσεις.
- Να παρακολουθεί τις διαδικασίες αξιολόγησης και 

εξέτασης των φοιτητών.
- Να προτείνει εισαγωγή ή αναδιαμόρφωση διδασκό-

μενων γνωστικών αντικειμένων με βάση τις σύγχρονες 
εξελίξεις.

- Να προτείνει βελτιώσεις στη μεθοδολογία διδασκα-
λίας των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης - Υποδομές ΠΜΣ

Το ύψος των τελών φοίτησης προσδιορίζεται κάθε 
ακαδημαϊκό έτος από τη ΣΕ με την έγκριση του Ιδρύ-
ματος. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι φοιτητές 
θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό που ανέρχεται 
σε 170 € το εξάμηνο. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε 
περιόδους που ορίζει η Συνέλευση μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. Ο φοιτητής, ο οποίος δεν έχει ανταποκριθεί στις 
οικονομικές του υποχρεώσεις δε δικαιούται να συμμετά-
σχει στην ορκωμοσία, ούτε να του χορηγηθεί βεβαίωση 
ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ.

Οι διδάσκοντες δεν θα αμείβονται για τη συμμετοχή 
τους στο Π.Μ.Σ.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών η χρημα-
τοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται από:

α) τα ελάχιστα δίδακτρα των συμμετεχόντων και τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 43,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
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Υποδομές Π.Μ.Σ
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθενται οι 

χώροι διδασκαλίας και εργαστηρίων του Τμήματος Νο-
σηλευτικής του ΠΑ.Δ.Α. και η πρόσβαση στις έντυπες 
και ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. 
Επίσης το Π.Μ.Σ. θα συνεργαστεί με δομές Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας για την εργαστηριακή εκπαίδευση 
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Άρθρο 10
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο ΠΜΣ.

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ, προέρχονται, κατά 60%, 
από:

- Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής,
- Ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-

πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. του οικείου Τμήματος,
- Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να απασχο-
λούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συ-
νέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος 
για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του ΠΑ.Δ.Α. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- Μέλη ΔΕΠ και Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου 
ΑΕΙ, ή ΣΕ ερευνητές από ερευνητικά κέντρα, άρ. 13Α, 
ν. 4310/2014 (Α’ 258).

- Επιλεγμένο επιστημονικό προσωπικό της ΠΦΥ (κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο 
σχετιζόμενο με θέματα κοινοτικής νοσηλευτικής και 
νοσηλευτικής δημόσιας υγείας).

- Επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) 

ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
εργαστηριακών ασκήσεων του Π.Μ.Σ. γίνεται ύστερα 
από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 5 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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