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Α) Πρακτική Άσκηση  

1. Η Ιατρική Σχολή, της Σχολής Επιστημών Υγείας βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας κατάρτισε Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4161/21.09.2018 (επισυνάπτεται).  

Σύμφωνα με τον ανωτέρω οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές της Ιατρικής 

Σχολής ΕΚΠΑ - δύνανται να πραγματοποιούν τη θεσμοθετημένη από το 

Πρόγραμμα Σπουδών τους Πρακτική Άσκηση. 

Ο ενδιαφερόμενοι φοιτητές καταθέτουν σχετική αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης στη γραμματεία του 

ΠΜΣ και ακολουθεί σχετική απόφαση του οργάνου Διοίκησης του ΠΜΣ.  

Η Συνέλευση της Σχολής,  ορίζει ένα διδάσκοντα του ΠΜΣ ως 

«Ακαδημαϊκό Επόπτη Πρακτικής Άσκησης» για κάθε ασκούμενο 

Μεταπτυχιακό φοιτητή.  Ο «Ακαδημαϊκός Επόπτης» έχει την 

ακαδημαϊκή επίβλεψη και τον συντονισμό των συμβαλλομένων μερών 

για την εκάστοτε Πρακτική Άσκηση που τελείται υπό την αιγίδα της 

Σχολής. Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ο «Ακαδημαϊκός 

Επόπτης», εξετάζει προφορικά ή γραπτά τον φοιτητή - συνυπολογίζοντας 

τις αντίστοιχες «Εκθέσεις» του φορέα απασχόλησης και καταθέτει στη 

Συνέλευση της Σχολής τη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην ακαδημαϊκή 

βαθμολογική κλίμακα (0-10) με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 

(ECTS), όπως αυτές ορίσθηκαν από τη Συνέλευση και αναφέρονται στο 

Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Η βαθμολογία συνοδεύεται και από την 

«Έκθεση Πεπραγμένων» της εκάστοτε Πρακτικής Άσκησης. 



Η Ιατρική Σχολή συνάπτει μία τριμερή σύμβαση υπό τον τίτλο: «Ιδιωτικό 

Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Μεταπτυχιακού Φοιτητή Ε.Κ.Π.Α. -  

Ιατρική Σχολή» με τον εκάστοτε Ιδιωτικό Φορέα/Επιχείρηση υποδοχής 

που απασχολεί μεταπτυχιακούς φοιτητές της Σχολής, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με πρότυπο σχέδιο 

σύμβασης σε τρία (3) πρωτότυπα αντίγραφα που συνοδεύει τον 

Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης όπως αυτός δημοσιεύθηκε. 

Σημειώνεται ότι διενέργεια Πρακτικής Άσκησης ως εναλλακτική 

δυνατότητα εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας δεν 

προβλέπεται.  

Λεπτομέρειες αναφορικά με τη διάρκεια της άσκησης, το αντικείμενο 

εργασίας, το ύψος της αμοιβής, ασφαλιστική κάλυψη, κ.α. 

προσδιορίζονται ρητά στο Συμφωνητικό πρακτικής άσκησης.  

 

Β) Κινητικότητα  

Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα ενός 

(1) ακαδημαϊκού εξαμήνου και συγκεκριμένα κάθε φοιτητής μπορεί, είτε 

να παρακολουθεί μέρος του προγράμματος σπουδών του, είτε να 

προχωρά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε αντίστοιχες 

δομές (άλλα Τμήματα του ιδίου ΑΕΙ ή άλλα Τμήματα άλλων ΑΕΙ) σε 

Ελλάδα ή εξωτερικό, εφόσον προβλέπεται ρητώς στον Κανονισμό του 

ΠΜΣ όπου αναφέρεται και η ανώτατη χρονική διάρκεια της 

κινητικότητας.  

Όταν ο φοιτητής επιστρέψει, σε περίπτωση που έχει παρακολουθήσει 

μαθήματα, θα  πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο του φορέα 

υποδοχής όπου θα να αναγράφονται ο τίτλος/οι τίτλοι των μαθημάτων, ο 

βαθμός/οι βαθμοί που έλαβε στις αντίστοιχες εξετάσεις, ο αριθμός ECTS 

(European Credit Transfer and Accumulation System) και η αντίστοιχη 

κλίμακα ECTS grading, έως τη συμπλήρωση του ποσοστού, κατ’ 

ανώτατο όριο, δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών 



μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. 

Σε περίπτωση που έχει εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία, θα πρέπει 

να προχωρά υποχρεωτικά σε μνεία του φορέα και των υποδομών που 

συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας και στις 

περιπτώσεις αυτές με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής /Ε.Δ.Ε. η 

γλώσσα εκπόνησης δύναται να είναι η αγγλική, καθώς και έτερη της 

αγγλικής γλώσσα, μετά από ειδική αιτιολόγηση. 

 

Γ) Εκπόνηση Εργασιών  

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα 

μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ 

πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 

εξετάσεις. Ο τρόπος αξιολόγησης πραγματοποιείται όπως περιγράφεται 

στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε ΠΜΣ. Η βαθμολόγηση γίνεται στην 

κλίμακα 1-10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Κανονισμό και στον Οδηγό Σπουδών του εκάστοτε ΠΜΣ δύνανται 

να εκπονούν εργασίες στο πλαίσιο της εξέτασης του μαθήματος 

(απαλλακτική). 

Επίσης υποχρεούνται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας το 

τελευταίο εξάμηνο σπουδών προκειμένου να ολοκληρωθεί η φοίτησή 

τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών.  

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο 

προτεινόμενος επιβλέπων (αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του 

μεταπτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των σπουδών του) καθώς και 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και 

συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 

εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Μέλη ή 

επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής εκπόνησης της 



Διπλωματικής Εργασίας ορίζονται εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων 

του ΠΜΣ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας μπορεί να έχει ερευνητικό 

χαρακτήρα να είναι πρωτότυπο ή να αποτελεί εργασία ανασκόπησης. Η 

γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να 

είναι η ελληνική ή η αγγλική. Πιο συγκεκριμένα, οι γενικές οδηγίες για 

τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας δύνανται να είναι: 

• Διπλωματικές Εργασίες Ανασκόπησης: Περιλαμβάνουν την 

ανασκόπηση ενός θέματος της βιβλιογραφίας. Στον Οδηγό Σπουδών 

προβλέπονται οδηγίες σχετικά με τεχνικά χαρακτηριστικά της 

διπλωματικής εργασίας (ελάχιστος/μέγιστος αριθμός σελίδων, 

γραμματοσειρά, μέγεθος γραμμάτων κτλ).  

• Ερευνητικές διπλωματικές Εργασίες: Οι φοιτητές σε ατομικό 

επίπεδο συνεργάζονται για την ολοκλήρωση μίας ερευνητικής 

προσπάθειας (βασικής, πειραματικής ή κλινικής έρευνας) με την τριμελή 

επιτροπή υπό την εποπτεία του επιβλέποντά του. Για να εγκριθεί η 

εργασία ο φοιτητής οφείλει να υποστηρίξει τη διπλωματική εργασία 

ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Στη Διπλωματική Εργασία 

απονέμεται  βαθμός βάσει της δεκαβάθμιας κλίμακας (1 -10). 

• Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από 

την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό 

τόπο του εκάστοτε ΠΜΣ. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της 

διπλωματικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ". 

 


