
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 37860 
     Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλι-
νική Νοσηλευτική» 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 (Φ.Ε.Κ. 38/2-03-2018, τ.Α΄):
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Δι-
ατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 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 (Φ.Ε.Κ. 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. Τη με αριθμ. 38008/Ζ1/6-03-2018 (Φ.Ε.Κ. 117/
6-03-2018, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.): «Σύσταση – Συγκρότηση – Ορι-
σμός Μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής / Καθορισμός των Επιμέρους Αρ-
μοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» 
και με τη με αριθμ. 214688/Ζ1/13-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Β΄5648) «Παράταση των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 
του ν. 4521/2018 (Α΄38) θητειών του συνόλου των προ-
σωρινών οργάνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

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

7. Το με αριθμ. ΦΕΚ 2376/Β΄/19-6-2016 ίδρυσης του 
ΠΜΣ με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική.

8. Την 6/9-7-2019 (Θέμα 1o) απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΠΜΣμε τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νο-
σηλευτική.

9. Την 16/23-7-2019 (θέμα 34ο) απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
έγκρισης κανονισμού σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο «Εξει-
δικευμένη Κλινική Νοσηλευτική».

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 
Αττικής, με τίτλο με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοση-
λευτική» ( MSc Applied Clinical Nursing) που θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά
Αποτελέσματα - Τίτλος Σπουδών

1. Γενικά
Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό 
έτος 2019−2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Εξειδικευμένη Κλινική Νοσηλευτική» με 
τρεις ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευτική», «Παιδια-
τρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική Νοσηλευτική».

2. Σκοπός- Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η παροχή 
φροντίδας σε νοσηλευόμενους ασθενείς, σύμφωνα με 
τις αρχές της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα 
της Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης σε επιστημονικά πεδία της Εξειδικευμέ-
νης Κλινικής Νοσηλευτικής και της προηγμένης κλινικής 
έρευνας.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Οι απόφοιτοι μετά το πέρας του Προγράμματος κα-

θίστανται ικανοί:
• Στην αναγνώριση και ιεράρχηση των αναγκών υγείας 

ατόμων, οικογενειών και ομάδων σύμφωνα με τα νοση-
λευτικά πρότυπα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• Στη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φρο-
ντίδας και της ασφάλειας των ασθενών.

• Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χρόνου για 
την εφαρμογή κάθε νοσηλευτικής πράξης.

• Στην ενίσχυση της δυναμικής της διεπιστημονικής 
ομάδας.

• Στην εφαρμογή και τήρηση των κριτηρίων διασφά-
λισης ποιότητας στο νοσηλευτικό τμήμα.

• Στη μείωση των ανεπιθύμητων συμβάντων στο κλι-
νικό χώρο.

• Στη βελτίωση δεικτών και ειδικότερα των νοσοκομει-
ακών λοιμώξεων, των κατακλίσεων, της ικανοποίησης 
ασθενών σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης νο-
σηλευτικής φροντίδας.

• Στην παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανά-
πτυξης του προσωπικού.

• Στην ικανοποίηση πολιτισμικών, πνευματικών και 
θρησκευτικών αναγκών των νοσηλευόμενων πολυπο-
λιτισμικών ομάδων.

• Στη παροχή συμβουλευτικής και εκπαίδευσης ασθε-
νών.

• Στην αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων εξαι-
τίας επιδημιών ή εκτάκτων αναγκών.

• Στη σύνδεση μεταξύ του κλινικού περιβάλλοντος και 
των άλλων δομών υπηρεσιών υγείας.

• Στη σύνταξη και παρακολούθηση της αποτελεσμα-
τικότητας νέων πρωτοκόλλων ή στην επικαιροποίηση 
παλαιότερων.

• Στην παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένης περίθαλ-
ψης.

• Στη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τη βελτίωση της 
κλινικής πράξης.

3. Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) στην «Εξειδικευμένη Κλινική Νοση-
λευτική» με τρεις ειδικεύσεις: «Παθολογική Νοσηλευ-
τική», «Παιδιατρική Νοσηλευτική» και «Γεροντολογική 
Νοσηλευτική».

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής.

Άρθρο 2
Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

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

1. Η Συνέλευση του Τμήματος
Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος είναι αρμόδια 

για την έγκριση των εισηγήσεων και προτάσεων της 
Συντονιστικής Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ., τον ορισμό των συμβουλευτικών επιτροπών, των 
εξεταστικών επιτροπών, την απονομή των μεταπτυχια-
κών διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επι-
λογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοι-
τητών, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται 
από επιμέρους διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, που 

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 Επιτροπή. Πρό-
εδρος της Σ.Ε. είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος 
ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των μελών της Σ.Ε.. 
Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος. 
Ειδικότερα :

• Εισηγείται προτάσεις για το ΠΜΣ.
• Προτείνει τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών 

και των εξεταστικών επιτροπών.
• Εισηγείται την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων.
• Προτείνει τις επιτροπές επιλογής και εξέτασης των 

υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Καθορίζει και προτείνει με απόφασή της προς τη Γενι-

κή Συνέλευση του Τμήματος τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγω-
γή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των 
οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή.

• Εισηγείται στη Γ.Σ. του Τμήματος τη διδασκαλία των 
μαθημάτων του ΠΜΣ.

• Ορίζει τον επιβλέποντα καθηγητή για κάθε μεταπτυχι-
ακό φοιτητή καθώς και την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή.

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

• Αποφασίζει σχετικά με την αναστολή φοίτησης.
• Προτείνει την παράταση λειτουργίας του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
• Καταρτίζει την προκήρυξη επιλογής υποψηφίων.
3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του
O Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθ-

μίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή, του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του ΠΜΣ όπως επίσης είναι μέλος και 
Πρόεδρος της Σ.Ε.

O Διευθυντής του ΠΜΣ, ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο 
Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Έχει τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες:

• Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε., καταρτίζει την ημε-
ρήσια διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των με-
λών και οργάνων του ΠΜΣ και προεδρεύει των εργασιών 
της.

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

• Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

• Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της Σ.Ε., 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
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εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ και των λοιπών δραστη-
ριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθή-
κοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. Το 
ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η 
Γραμματεία έχει ως καθήκον τη γραμματειακή και διοι-
κητική υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, τη γραμματειακή υπο-
στήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση της βαθμολογίας, κλπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
Νοσηλευτικής, Πανεπιστημίων και πρώην TEI καθώς και 
όλων των συναφών Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή 
ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Το ΠΜΣ προκηρύσσει είκοσι μία (21) 
θέσεις φοιτητών ανά κύκλο σπουδών, με την επιφύλαξη 
των σχετικών άρθρων του εσωτερικού κανονισμού του 
ΠΜΣ.

Ο αριθμός εισακτέων δεν πρέπει να είναι κατώτερος 
του δέκα (10) και ανώτερος του εικοσιπέντε πέντε (25). 
Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτη-
τών ξεπερνά σημαντικά τον αριθμό των προς πλήρωση 
θέσεων ή οι υποψήφιοι φοιτητές έχουν διαπιστωμένα 
σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον για την παρακολού-
θηση του ΠΜΣ, τότε με απόφαση της ΣΕ μπορεί να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των εισακτέων μέχρι και το διπλάσιο του 
ανώτατου προβλεπόμενου αριθμού. Κάθε νέος κύκλος 
σπουδών αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο, αφού έχει ολο-
κληρωθεί ο πρώτος κύκλος ΠΜΣ διετούς φοίτησης.

Άρθρο 4
Διδάσκοντες

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, θα είναι κατά 60%:
• Μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ.
• Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος.
• Διδάσκοντες σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 242 

του ν. 4610/2019.
• Ομότιμοι καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-

πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλου 
τμήματος του ΠΑΔΑ.

• Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε 
ειδικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν να απασχολούνται 
ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης 
και πράξη του Προέδρου του οικείου Τμήματος για τη 
διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού έργου, 
καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μετα-
ξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη του 
οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, ν. 4009/2011).

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

• Μέλη Δ.Ε.Π άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ.
• Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 

άλλων ΑΕΙ.
• Ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

• Επισκέπτες καταξιωμένοι επιστήμονες από την ημε-
δαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα κα-
θηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

• Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές, Έλληνες 
ή αλλοδαποί νέοι επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011).

Άρθρο 5
Διαδικασία αξιολόγησης 
και επιλογής υποψηφίων φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το νόμο 
4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε δύο (2) έτη. H προκήρυ-
ξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή φοιτητών 
στο ΠΜΣ γίνεται στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
για κάθε επόμενο κύκλο σπουδών ΠΜΣ.

H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Ιδρύματος. Οι 
αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογη-
τικά κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος της 
Νοσηλευτικής σε προθεσμία που ορίζεται κατά την 
Προκήρυξη και η οποία μπορεί να παραταθεί μετά από 
απόφαση της ΣΕ του ΠΜΣ. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 
γίνονται δεκτές.

Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο στάδια: 
Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις των υποψηφίων με 
βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο υπο-
ψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική και 
επαγγελματική δραστηριότητα) και ειδικότερα ως προς 
το βαθμό πτυχίου, την επαγγελματική εμπειρία, την εκ-
παιδευτική εμπειρία και τις δημοσιεύσεις ή επιστημονι-
κές εργασίες. Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον της επι-
τροπής αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιοι 
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά 
στις απαιτήσεις του ΠΜΣ, συνεκτιμώντας το κίνητρο και 
το ενδιαφέρον, αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση 
και επιστημονική τους επάρκεια.

Αναλυτικότερα:
Η ΣΕ του ΠΜΣ σε συνεργασία με τη Γραμματεία του 

Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτη-
τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές, ελέγχει την εγκυρότητα και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου και 
συντάσσει πίνακα υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
και τον διαβιβάζει στην επιτροπή αξιολόγησης.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βα-
σίζεται:

• Στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου 
υποψηφιότητας

• Στη συνέντευξη
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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. Αντίγραφο Πτυχίου Νοσηλευτικής και αναλυτική 
βαθμολογία.

3. Βιογραφικό σημείωμα όπου αναφέρεται αναλυτικά 
η διδακτική, επαγγελματική εμπειρία και η επιστημονική 
δραστηριότητα του υποψηφίου (δημοσιεύσεις σε επι-
στημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια).

4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας ή ερευνητι-
κής 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 ΠΜΣ.

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

επιπέδου Β2 (Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First 
Certificate in English (FCE) Cambridge ή Michigan (Β2) 
για τα αγγλικά ή άλλο έγκυρο κρατικό πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας). Η γλωσσομάθεια αποτελεί προϋπό-
θεση εισαγωγής στο ΠΜΣ .

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

• O βαθμός πτυχίου.
• H επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία συναφής 

με το αντικείμενο και την ειδίκευση του ΠΜΣ.
• Oι ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές ερ-

γασίες.
• Tο κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος 

για το ΠΜΣ.
• H γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Ειδικότερα η βαθμολόγηση στα κριτήρια επαγγελμα-

τικής και εκπαιδευτικής εμπειρίας γίνεται σύμφωνα με 
τον παρακάτω πίνακα: 

Έτη
επαγγελματικής 

εμπειρίας

Βαθμός Έτη
εκπαιδευτικής 

εμπειρίας

Βαθμός

0-2 1 0-2 1
>2-4 2 >2-4 2
>4-6 3 >4-6 3

>6-10 5 >6-10 5
>10-15 7 >10-15 7
>15-20 9 >15-20 9

>20 10 >20 10
Για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων σε δημοσιεύ-

σεις και επιστημονικές εργασίες θα χρησιμοποιείται ο 
παρακάτω πίνακας: 

Δημοσιευμένες και
επιστημονικές εργασίες

Βαθμός

Καμία 0
Πρακτικά Συνεδρίων ή Δη-
μοσιεύσεις σε Συλλογικούς 

Τόμους

4-6 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Επι-
στημονικά Περιοδικά

>6-7 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή έγκρι-
τα Επιστημονικά Περιοδικά

8-9 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Πρακτικά Συνεδρίων και Δη-
μοσιεύσεις σε Επιστημονικά 
(Ελληνικά και Διεθνή) Περιο-

δικά

9-10 ανάλογα με τον 
αριθμό εργασιών

Η βαρύτητα των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων 
είναι:

• Βαθμός πτυχίου και βαθμολογία στα μαθήματα κα-
τεύθυνσης 20%

• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή 5%
• Επαγγελματική εμπειρία 20%
• Εκπαιδευτική εμπειρία 10%
• Επιστημονική δραστηριότητα 15%
• Συνέντευξη 30%
Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 

και οι βαρύτητα των κριτηρίων μπορούν να αλλάξουν 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε του ΠΜΣ και έγκριση από τη 
Γ.Σ. του Τμήματος

Ύστερα από την κατάταξη των υποψηφίων καταρτί-
ζεται αξιολογικός πίνακας για τη συμμετοχή στη συνέ-
ντευξη. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για 
συνέντευξη δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο αριθμό των 
υποψηφίων της προκήρυξης.

Διαδικασία συνέντευξης
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από την επιτροπή 

αξιολόγησης η οποία συγκροτείται με πρόταση της ΣΕ 
και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο χρόνος 
διεξαγωγής της συνέντευξης είναι κατά το δεύτερο δε-
καήμερο του Σεπτεμβρίου από την Σ.Ε. του ΠΜΣ.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη αξιολογούνται τα εξής :
• Η γενική κατάρτιση του υποψηφίου και άλλων χα-

ρακτηριστικών
• Συναφείς δραστηριότητες με το ΠΜΣ
• Ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ξεχωριστά την 

κάθε συνέντευξη. Η βαθμολόγηση σε κάθε κριτήριο επι-
λογής και στη συνέντευξη πραγματοποιείται σε κλίμακα 
0-10.

Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτι-
μώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 70% και
β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 30%.

Τα κριτήρια, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων 
σύμφωνα με τα κριτήρια και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου 
μπορούν να αλλάξουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε του 
ΠΜΣ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων, 
καταρτίζεται πίνακας αξιολογικής σειράς επιτυχόντων 
και επιλαχόντων από τη Σ.Ε. του ΠΜΣ, οποίος ανακοι-
νώνεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και του Τμήματος. Ως 
επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που έλαβαν βαθ-
μολογική θέση στη σειρά κατάταξης μέχρι του ανώτατου 
ορίου εισαγωγής φοιτητών. Η Επιτροπή αξιολόγησης 
μπορεί να θεωρήσει επιτυχόντες και όσους από τους 
υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτη-
τές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συμπλήρωση του μέγι-
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στου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθ-
μίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, 
γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμήσαντες στη θέση αυτή.

Ένσταση κατά του πίνακα επιτυχόντων μπορεί να 
ασκηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα ανακοίνωσής του. Η ένσταση πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη και υποβάλλεται στη Γραμματεία προ-
κειμένου να κριθεί από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Μετά την εξέ-
ταση και αξιολόγηση των ενστάσεων, ο τελικός πίνακας 
υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος για έγκριση. 
Μετά την επικύρωση του τελικού πίνακα ανακοινώνεται 
από τη ΣΕ η περίοδος εγγραφής.

Ως επιλαχόντες ορίζονται 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.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Η χρονική διάρκεια σπουδών πλήρους φοίτησης ορί-
ζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και ένα (1) εξάμηνο 
το οποίο περιλαμβάνει την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας και τις κλινικές εφαρμογές στην Ειδίκευση. Η 
γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η Ελληνική και οι πι-
στωτικές μονάδες (ECTS) είναι συνολικά εκατόν -είκοσι 
(120). Το ΠΜΣ περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (εισηγή-
σεις, εργαστηριακές ασκήσεις, ατομικές και ομαδικές 
εργασίες, πρακτική άσκηση και έρευνα). Τα μαθήματα 
κάθε εξαμήνου είναι τρία (3) και αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Εξαίρεση αποτελεί το 
δεύτερο εξάμηνο σπουδών με τέσσερα (4) μαθήματα. 
Κάθε μάθημα διδάσκεται για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. 
Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
A/A Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες /

εβδ.
ECTS

1 Μεθοδολογία της Έρευνας 
και Συγγραφή Επιστημονι-
κής Εργασίας

3 10

2 Κλινική Επιδημιολογία 3 10
3 Νοσηλευτική Βασισμένη 

σε Ενδείξεις και Λήψη Κλι-
νικών Αποφάσεων

3 10

Σύνολο 9 30
Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
A/A Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες / 

εβδ.
ECTS

1 Πρώτες Βοήθειες και Μαζι-
κές καταστροφές

3 10

2 Διοίκηση στο κλινικό χώρο 
και Επικοινωνία

3 10

3 Εκπαίδευση ασθενών και 
Συμβουλευτική

1.5 5

4 Διασυνδετική Νοσηλευτι-
κή Ψυχικής Υγείας

1.5 5

Σύνολο 9 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ι- ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
A/A Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες / 

εβδ.
ECTS

1 Εξειδικευμένη Παθολογική 
Νοσηλευτική

3 10

2 Εφαρμοσμένη Κλινική Νο-
σηλευτική

3 10

3 Προηγμένη Νοσηλευτική 
Αξιολόγηση

3 10

Σύνολο 9 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΙ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
A/A Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες 

/ βδ.
ECTS

1 Εξειδικευμένη Παιδιατρική 
Νοσηλευτική

3 10

2 Εφαρμοσμένη Παιδιατρική 
Νοσηλευτική

3 10

3 Προηγμένη Νοσηλευτική 
Αξιολόγηση

3 10

Σύνολο 9 30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΙΙ- ΓΕΡΟΝΤΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
A/A Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες / 

εβδ.
ECTS

1 Εξειδικευμένη Γεροντολο-
γική Νοσηλευτική

3 10

2 Εφαρμοσμένη Γεροντολο-
γική Νοσηλευτική

3 10

3 Προηγμένη Νοσηλευτική 
Αξιολόγηση

3 10

Σύνολο 9 30
Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α/Α

1 Διπλωματική Εργασία 20
2 Κλινικές Εφαρμογές στην 

Ειδίκευση
10

Σύνολο 30
Σύνολο ECTS : 120 Α+Β+Γ+Δ

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας: Η 
συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα. Η συγγραφή 
στην αγγλική γλώσσα πραγματοποιείται ύστερα από αί-
τηση του μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη 
του επιβλέποντος Καθηγητή και έγκριση από τη Γενική 
Συνέλευση του τμήματος.

Άρθρο 7
Διδασκαλία - Εξετάσεις - 
Αξιολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους ολο-
κληρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών (χειμερινό και 
εαρινό), εκ των οποίων, το καθένα περιλαμβάνει τουλά-
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χιστον 13 εβδομάδες διδασκαλίας και τρεις εβδομάδες 
εξετάσεων. Στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο το 
Σεπτέμβριο εξετάζονται τα μαθήματα του χειμερινού 
και εαρινού εξαμήνου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Σε 
περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή ξεπερνά 
το 20% ανά μάθημα / ή στο σύνολο των μαθημάτων, 
τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή η οποία εξετάζεται 
από τη ΣΕ και γνωμοδοτεί η Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις 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 κλί-
μακα 1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται 
στη Γραμματεία εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξε-
ταστικής περιόδου.

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται 
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
ΣΕ, μετά από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγρά-
φεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα 
αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή 
για την έγκριση της εργασίας.

Ένα από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής είναι ο 
επιβλέπων (παρ. 4, αρ. 34, ν. 4485/2017) ο οποίος πρέπει 
να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος και να ανήκει στους 
διδάσκοντες του ΠΜΣ. Από τα άλλα δύο μέλη της τριμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής τουλάχιστον το ένα πρέπει 
να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ το άλλο μπορεί 
να είναι μέλος ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΠΑΔΑ ή μέλος 
ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ.

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
πρέπει να είναι πρωτότυπο και συναφές με το αντικεί-
μενο του ΠΜΣ. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να είναι 
ερευνητική, μετα-ανάλυση ή συστηματική ανασκόπηση. 
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας είναι η Ελληνική. Με ευθύνη της ΣΕ του με-
ταπτυχιακού, εκδίδεται αναλυτικός οδηγός εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας ο οποίος αναρτάται στην ιστο-
σελίδα του ΠΜΣ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να 
συντάξει και να δημοσιεύσει επιστημονικό άρθρο σε 
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό συναφές με το γνωστι-
κό αντικείμενο του μεταπτυχιακού ή να παρουσιάσει τα 
αποτελέσματα της μελέτης σε ελληνικό ή διεθνές συνέ-
δριο. Σε ειδικές περιπτώσεις, δύναται με απόφαση της 
ΣΕ να γίνεται αποδεκτή μόνον η αποδοχή του άρθρου 
προς αξιολόγηση.

Τέλος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να υποστηρί-
ξει τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της εξεταστικής 
επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Η απόκτηση του ΔΜΣ προϋποθέτει την επιτυχή παρα-
κολούθηση και εξέταση του συνόλου των μαθημάτων 
του ΠΜΣ όπως επίσης την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
εργασίας, συγκεντρώνοντας εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Ο τελικός βαθμός του ΜΔΕ συνυπολογίζεται από το 
βαθμό του Α΄ εξαμήνου (1/4), του Β΄ εξαμήνου (1/4) του 
Γ΄ εξαμήνου (1/4) και το βαθμό της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας

(1/4). Η αξιολόγηση των επιδόσεων του φοιτητή γίνε-
ται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 8.50-10=Άριστα, 
7.00-8.49=Λίαν Καλώς, 5.00-6.99= Καλώς.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών

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 υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγ-
γράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.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 ΠΜΣ.

3. Δεν προβλέπεται διαδικασία παροχής υποτροφιών, 
καθώς δεν υπάρχουν δίδακτρα. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 
δύνανται να συνεπικουρούν τα μέλη ΔEΠ στην εργαστη-
ριακή άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών, την επο-
πτεία των εξετάσεων και τη διόρθωση των ασκήσεων.

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 
και παράλληλα έχουν υπερβεί τη μέγιστη χρονική διάρ-
κεια φοίτησης στο ΠΜΣ.

• 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.2121/93) κατά τη συγ-
γραφή των προβλεπομένων εργασιών.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Νοσηλευτικής και σε χώρο του Τμή-
ματος ή της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ 
ή του Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή 
του Αναπληρωτή του ή της ΣΕ και, κατά τις δυνατότητες, 
ενδεχομένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37731Τεύχος B’ 3151/08.08.2019

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.

Άρθρο 9
Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., αρ.44, ν.4485/2017).

Το ΠΜΣ 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 ΠΜΣ, επάρ-
κεια διδακτέας ύλης, επάρκεια εκπαιδευτικού υλικού, 
επάρκεια υποδομών.

Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων 
είναι: η διδακτική επάρκεια, η ικανότητα μετάδοσης της 
γνώσης, η συνέπεια, ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτη-
τών. Στη διαδικασία διανομής και συλλογής των ερωτη-
ματολογίων δεν θα υπάρχει εμπλοκή των διδασκόντων 
στο ΠΜΣ, ωστόσο θα συμμετέχει φοιτητής που θα έχει 
επιλεγεί κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ 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 ενδι-
αφερόμενους.

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 ΠΜΣ., ο οποίος κατατίθε-
ται στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΠΑΔΑ (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 ΠΜΣ., 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 ανάγκες της παγκό-
σμιας κοινότητας, υιοθετείται ο θεσμός του εξωτερικού 
αξιολογητή (external evaluator). Ο εξωτερικός αξιολο-
γητής θα είναι ακαδημαϊκός της αλλοδαπής ο οποίος θα 
συνεργάζεται με την Σ.Ε. και θα δρα συμβουλευτικά. 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 ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Τέλη φοίτησης -Υποδομές ΠΜΣ

Το ΠΜΣ προσφέρεται χωρίς τέλη φοίτησης. Η φύση 
του γνωστικού αντικειμένου και ο τεχνολογικός της χα-
ρακτήρας απαιτούν σημαντική υλικοτεχνική υποδομή 
το μεγαλύτερο μέρος της οποίας διατίθεται ήδη από το 
Τμήμα και τα εργαστήριά του. Η λειτουργία του ΠΜΣ 
δύναται να υποστηριχθεί από εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης όπως:

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

• Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
• Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
• Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
• Μέρος των εσόδων των Ειδικών Κονδυλίων Έρευνας 

(ΕΛΚΕ) του ΠΑΔΑ.
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι 

κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, βιβλιοθήκη κ.λπ.) 
και θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο-
δομή του τμήματος Νοσηλευτικής.

Επίσης, η εκπαίδευση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας σε Νοσηλευ-
τικά Ιδρύματα Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα. Οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές έχουν την δυνατότητα να λαμβάνουν 
τις σημειώσεις της παραδοτέας ύλης από το e-class και 
θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε τοπικά δίκτυα 
και υποδομές του Πανεπιστημίου και στις υπηρεσίες των 
βιβλιοθηκών με τη χρήση του κωδικού τους, που τους 
παρέχεται με την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 11
Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού
μεταπτυχιακών σπουδών

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κα-
νονισμού μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιείται 
κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συ-
γκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως 
κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή η Συ-
νέλευση του Τμήματος ορίζει επιτροπή αναθεώρησης 
η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιητικές δι-
ατάξεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/
άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.
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Άρθρο 12
Λοιπές Διατάξεις

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
ΔΠΜΣ τροποποιείται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. στην 
Συνέλευση του Τμήματος. Όλα τα θέματα που δεν προ-
βλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από 
την Συνέλευση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 24 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ   

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