
                       

 

 

 

 

 

Ππόγπαμμα Σποςδών 

 

Τα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρόιεζε, ηα εξγαζηήξηα θαη νη θάζε άιινπ είδνπο 

εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο 

Δηδίθεπζεο, θαζνξίδνληαη σο εμήο:  

 

Α΄ Δξάμηνο  

Υποσπεωηικά Μαθήμαηα  Γιδ. Ώπερ/   

ανά εβδομάδα 
ECTS 

Μεηαβνιηζκόο 2 3 

Φπζηνινγία – Παζνθπζηνινγία ζαθραξώδνπο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο 4 12 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα – Κιηληθή  εηθόλα   3 5 

Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο Α 3 10 

Σύνολο  12 30 

 

Β΄ Δξάμηνο 

Υποσπεωηικά Μαθήμαηα  Γιδ. Ώπερ/   

ανά εβδομάδα 
ECTS 

Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ζαθραξώδνπο δηαβήηε θαη παρπζαξθίαο Β 4 10 

Δπηπινθέο ζαθραξώδνπο δηαβήηε 8 20 

Σύνολο  12 30 

 

Γ΄ Δξάμηνο 

Υποσπεωηικά Μαθήμαηα  Γιδ. Ώπερ/   

ανά εβδομάδα 
ECTS 

Μεζνδνινγία έξεπλαο 4 10 

Πξαθηηθή εμάζθεζε: ηαθηηθά εμσηεξηθά δηαβεηνινγηθά ηαηξεία, ηαηξεία 

δηαβεηηθνύ πνδηνύ, ηαηξεία παρπζαξθίαο 
8 20 



                       

 

 

 

 

 

Σύνολο  12 30 

 

Γ΄ Δξάμηνο  

 ECTS 

Δθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 30 

Σύνολο 30 

 

 

Ωπάπιο Μαθημάηων 

 

Τα καζήκαηα ηνπ Α’ θαη Β’ εμακήλνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη Γεπηέξα θαη Τεηάξηε, ώξεο 15:00-20:00. 

Τα καζήκαηα ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη Τξίηε θαη Πέκπηε, ώξεο 15:00-20:00, θαη θάπνηα 

καζήκαηα ζα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε πξσηλό σξάξην κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνπο κεηαπηπρηαθνύο 

θνηηεηέο. Η πξαθηηθή άζθεζε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλέο, πξσηλό σξάξην, ζε 

Ταθηηθά Γηαβεηνινγηθά Ιαηξεία, Ιαηξεία Γηαβεηηθνύ Πνδηνύ θαη Ιαηξεία Παρπζαξθίαο ζπλεξγαδόκελσλ 

Ννζνθνκείσλ ηεο Αηηηθήο. 

Η Γηπισκαηηθή Δξγαζία ζα εθπνλείηαη κε ζπλελλόεζε κε ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.  

 

 

Υποσπεώζειρ Μεηαπηςσιακών Φοιηηηών 

 

Γηα ηελ απόθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινύζεζε θαη 

επηηπρήο εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ ζηα ζεσξεηηθά καζήκαηα, ε 

πινπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ε  εθπόλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, όπσο απηά 

νξίδνληαη ζηνλ  Δζσηεξηθό Καλνληζκό Σπνπδώλ ηνπ Π.Μ.Σ. Ο κεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο ζεσξείηαη όηη έρεη 

παξαθνινπζήζεη κόλν εάλ ζπκπιεξώζεη ην 80%  ηων ωπών κάθε μαθήμαηορ (δηαιέμεηο θαη πξαθηηθή 

εμάζθεζε) ηνπ ηζρύνληνο πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ππνρξενύηαη λα επαλαιάβεη 

ηηο ώξεο ηνπ καζήκαηνο. 

Οη ζπνπδέο ζην Π.Μ.Σ  ζπλεπάγνληαη ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ. Γηα ηελ δηεηία 2020‐2022, ην ζπλνιηθό 

ύςνο ησλ δηδάθηξσλ θαζνξίζηεθε ζε € 4.000,00 (ηέζζεξηο ρηιηάδεο Δπξώ) πνπ ζα θαηαβιεζνύλ ζε 

ηέζζεξηο (4) ηζόπνζεο δόζεηο θαηά ηελ έλαξμε θάζε αθαδεκατθνύ εμακήλνπ.  

 


