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 «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» 
ΦΕΚ 938/Β/2-3-2022 

 
To Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) 
προκηρύσσει 45 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτoς 2022-
2023 στο Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» .                                                                                                                                                        
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι 1 ημερολογιακού έτους (εντατικό). Με τη λήξη 
του Β΄ εξαμήνου οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν και την μεταπτυχιακή τους 
εργασία έτσι ώστε να λάβουν τον τίτλο εντός ενός ημερολογιακού έτους. 
Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Σπουδών με τίτλο «ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ». 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του 
Προγράμματος είναι υποχρεωτική.  
 
Κατηγορίες εισακτέων 
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Επιστημών Υγείας και 
Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. (παλαιοί απόφοιτοι) Επιστημών Υγείας, και πιο συγκεκριμένα απόφοιτοι των 
Τμημάτων Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, 
Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας, Βιοϊατρικών Επιστημών, και Ιατρικών 
Εργαστηρίων. Επίσης, απόφοιτοι συναφών με τις Επιστήμες Υγείας Τμημάτων, όπως 
Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας, απόφοιτοι τμημάτων της σχολής 
Θετικών επιστημών καθώς και απόφοιτοι συναφών γνωστικών αντικειμένων με τις ανωτέρω 
κατηγoρίες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ. 
Υποψηφιότητα για το ΔΙι.Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τελειόφοιτες 
φοιτήτριες των Τμημάτων Ιατρικής με την προϋπόθεση να έχουν αποφοιτήσει πριν από την 
έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων εισακτέων. 
 
Αριθμός εισακτέων  
Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΙι.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 45 
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες κατ’ έτος. 
 
Αιτήσεις 
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη 
γραμματεία του ΔΙι.Π.Μ.Σ. από 15 Μαϊου 2022 έως 30 Ιουλίου 2022 ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: msc.auth@gmail.com. Περισσότερες πληροφορίες σύντομα στο www.vaccines-
mscmed.gr 
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Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρειάζονται τα ακόλουθα: 
α) Αίτηση βρίσκεται  στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: 
https://www.med.auth.gr/tags/pms-iatrikis-apth  
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό 
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού. 
γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων στο 
οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. 
δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και 
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου. 
ε) Υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς 
και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να αναλάβει σπουδές στο ΔΠΜΣ. 
στ) Πιστοποιητικό καλής γνώσης μίας ξένης γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται στις προκηρύξεις 
του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό.  
ζ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και για 
επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.  
η) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
 
 
Τέλη Φοίτησης 
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ  
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Τηλ. : 2310.999.338 
e-mails: msc.auth@gmail.com 

www. vaccines-mscmed.gr 
 

    

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 

 
 
 
 

(Ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών) 

α/α Μαθήματα ECTS 

 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική 
παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως) 

 

Α1 Έρευνα, ανάπτυξη  και κλινικές μελέτες εμβολίων και νέων 
φαρμακευτικών θεραπειών 

6 ECTS 

Α2 Εμβόλια και Εμβολιαστικά Προγράμματα 6 ECTS 

Α3 Ανοσολογία λοιμωδών νοσημάτων- COVID-19 6 ECTS 

Α4 Μοριακή επιδημιολογία - Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων / 
Eπιδημιολογική Eπιτήρηση 

6 ECTS 

Α5 Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS 

  Σύνολο 30 

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (διδασκαλία με φυσική 
παρουσία και με μέσα εξ΄αποστάσεως) 
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Β1 Αναδυόμενα νοσήματα- Βιοτρομοκρατία 6 ECTS 

Β2 Κλινική και Εργαστηριακή διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων / 
Ανοσολογικές, μικροβιoλογικές και μοριακές τεχνικές   

6 ECTS 

Β3 Ασφάλεια και επαγρύπνηση εμβολίων, φαρμακοεπιδημιολογία, 
φαρμακοεπαγρύπνηση 

6 ECTS 

Β4 Εμβόλια και Λοιμώδη νοσήματα: Ζητήματα Δημόσιας υγείας και 
πολιτικής υγείας 

6 ECTS 

Β5 Κοινωνικά, Ψυχικά, Ηθικά και Νομικά ζητήματα εμβολιασμών και 
επιδημιών 

6 ECTS 

  Σύνολο 30 

 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (+ θερινή περίοδος) 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

15 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 75 
 

 
 

 
 
 


