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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε µε το Π.Δ. 84 (Φ.Ε.Κ.
65τΑ’/2-3-2004) στο Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας και λειτούργησε κατά το ακαδηµαϊκό
έτος 2004-2005, µε τους πρώτους εβδοµήντα πέντε (75) φοιτητές. Οι αίθουσες διδασκαλίας,
τα εργαστήρια, τα αµφιθέατρα και η Γραµµατεία του Τµήµατος έχουν εγκατασταθεί στο
κτήριο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδηµίας στην οδό Παπασιοπούλου 2-4, στη Λαµία. Με
το Π.Δ. 92 (Φ.Ε.Κ. 131τΑ’/5-6-2013) το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική εντάχθηκε στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
ΣΚΟΠΟΣ
Το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική παρέχει στους φοιτητές γνώσεις
Πληροφορικής, που εδώ και χρόνια αποτελεί σαφή επιστηµονική περιοχή. Ταυτόχρονα, στα
τελευταία έτη σπουδών οι φοιτητές αποκτούν και µία εξειδίκευση, που περιλαµβάνει την
αξιοποίηση των Πληροφοριακών Συστηµάτων στο χώρο της Ιατρικής Τεχνολογίας, του
Ιατρικού Φακέλου και των Διοικητικών Υπηρεσιών καθώς και της Έρευνας στη Βιοϊατρική
Τεχνολογία και Βιοπληροφορική.
Η αλµατώδης ανάπτυξη των τεχνολογιών Πληροφορικής (Υπολογιστές και Επικοινωνίες) και
η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής, αλλά και στις
περισσότερες εκφάνσεις της καθηµερινής µας ζωής, οδήγησε σε αύξηση των αναγκών σε
προσωπικό εξειδικευµένο στις τεχνολογίες αυτές σε παγκόσµιο επίπεδο. Το Τµήµα
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική ιδρύθηκε για να καλύψει µέρος αυτών των
αναγκών στην αγορά εργασίας.
Η πλειοψηφία των Τµηµάτων Πληροφορικής που λειτουργούν στην Ελλάδα, παράλληλα µε
τον κύριο κορµό µαθηµάτων της επιστηµονικής αυτής περιοχής, παρέχουν και γνώσεις
εξειδίκευσης, όπως οι Τηλεπικοινωνίες, Πληροφοριακά Συστήµατα Διοίκησης, Εκπαιδευτική
Τεχνολογία, Συστήµατα Αυτοµατισµού, Σχεδιασµός Λογισµικού, κ.λ.π. Μια τέτοια
διαφοροποίηση στην παρεχόµενη εξειδίκευση είναι θετική, γιατί, παράλληλα µε τις γενικές
γνώσεις (εφόδια απαραίτητα για το µέλλον και την κατανόηση της επιστήµης), παρέχει στους
πτυχιούχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους σχετικά άµεσα, και µάλιστα σε
τοµέα επιλεγµένο ανάλογα µε τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Ο τοµέας εφαρµογών της Πληροφορικής στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας αποτελεί σήµερα,
σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες, µία από τις σηµαντικότερες περιοχές ανάπτυξης λογισµικού
για µεγάλες ιατρικές µονάδες και ενδεικτικά περιλαµβάνει το σχεδιασµό και υλοποίηση
νοσοκοµειακών
συστηµάτων,

δικτύων,
τη

την

σχεδίαση,

ανάπτυξη
διαχείριση

και
και

διαχείριση

ιατρικών

πληροφοριακών

συντήρηση

απεικονιστικών

ιατρικών

µηχανηµάτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής ιατρικών φακέλων και την ηλεκτρονική
επικοινωνία του προσωπικού, την αυτοµατοποίηση και ηλεκτρονικά υποβοηθούµενη
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διάγνωση, την Τηλεϊατρική, τη Βιοπληροφορική και άλλες ειδικότητες.
Η Ελλάδα στον τοµέα εφαρµογών της Πληροφορικής στο χώρο των Υπηρεσιών Υγείας
υστερεί σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ήδη υπάρχει ανάγκη για εξειδικευµένους
επιστήµονες, στο πλαίσιο του γενικότερου εκσυγχρονισµού λειτουργίας του συστήµατος
υγείας. Η εξειδίκευση στo πλαίσιo ενός Τµήµατος Πληροφορικής δίνει τη δυνατότητα
δηµιουργίας των πρώτων επιστηµόνων που έχουν γνώσεις Βιοπληροφορικής και µιας
κρίσιµης µάζας επιστηµόνων, που παράλληλα έχουν τα εφόδια για να εργασθούν ερευνητικά
στον εξελισσόµενο αυτόν τοµέα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι ένα πρωτοποριακό τµήµα στο
χώρο της Επιστήµης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον
τοµέα της εξειδίκευσης των εφαρµογών της Πληροφορικής στο χώρο της Ιατρικής/Υγείας και
Βιολογίας εξασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό µοναδικές επαγγελµατικές προοπτικές στους
πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιµους να
αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστηµονικό χώρο τόσο της Πληροφορικής
όσο και των εφαρµογών της στη Βιοϊατρική.
Οι δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης εντοπίζονται τόσο στον Ιδιωτικό και
Δηµόσιο Τοµέα, όσο και στον Τοµέα της Έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρονται για τους
αποφοίτους οι ακόλουθες θέσεις απασχόλησης:
•

Το Πτυχίο του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιµο µε
όλα τα άλλα Τµήµατα Πληροφορικής της χώρας και άρα οι πτυχιούχοι του Τµήµατος
έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά µε τους αποφοίιτους των άλλων τµηµάτων
Πληροφορικής.

•

Στο Δηµόσιο Τοµέα, σε θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας Νοσοκοµειακού
Πληροφοριακού Συστήµατος, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Αρχείου Νοσοκοµείων,
υπεύθυνου επιλογής ιατρικών µηχανηµάτων, διαχειριστικής παρακολούθησης
Προγραµµάτων Έρευνας και Ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων.

•

Στα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα ως Διδακτικό-Ερευνητικό προσωπικό σε
θέµατα όπως η ανάλυση γονιδίων, η διαµόρφωση προτύπων στερεοδοµής κ.λ.π.

•

Στον Ιδιωτικό Τοµέα ως επιστηµονικοί υπεύθυνοι τηλεϊατρικής, εφαρµογών
ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές για επεξεργασία βιοσηµάτων ή
εικόνων, σχεδιασµού και έρευνας σε ερευνητικά τµήµατα µεγάλων εταιρειών για τη
βελτίωση και το σχεδιασµό νέων ιατρικών µηχανηµάτων τεχνητών οργάνων.

•

Στο Δηµόσιο Τοµέα σε θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
7

του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, του κλάδου ΠΕ19
Πληροφορικής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. (σύµφωνα µε την εγκύκλιο για το Π.Δ. 44/2005,
Παράρτηµα Γ').
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι αρµόδια για τη γραµµατειακή υποστήριξη του Προέδρου
του Τµήµατος. Στις αρµοδιότητες της Γραµµατείας περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων:
•

Η διεκπεραίωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδηµαϊκό εξάµηνο.

•

Η έκδοση, µετά από αίτηση, πιστοποιητικών εγγραφής στο Τµήµα, αναλυτικής
βαθµολογίας και πάσης φύσεως βεβαιώσεων των ενδιαφεροµένων φοιτητών.

•

Η έκδοση και καταχώρηση της βαθµολογίας των φοιτητών.

•

Η τήρηση µητρώων φοιτητών.

•

Η συγκέντρωση, επεξεργασία, διάθεση στατιστικών δεδοµένων των σπουδών.

•

Η έκδοση και απονοµή πτυχίων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση:

Παπασιοπούλου 2-4, 35131, Λαµία

Τηλέφωνο:

22310 66900-1 (Γραµµατεία), 22310 66926 (Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου)

Fax:

22310 66939

Ε-mail:

g-dib@uth.gr

Ιστοσελίδα:

http://www.dib.uth.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Το Τµήµα υποστηρίζεται διοικητικά από την κα Δήµητρα Ζυγούρη, που εκτελεί χρέη
αναπληρωτή Γραµµατέα, τον κ. Αλέξανδρο Κόκκινο και τον κ. Δηµήτριο Κόµνο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Στο Τµήµα είναι διορισµένοι σε θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οι
ακόλουθοι επιστήµονες:
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Ονοµατεπώνυµο

Βαθµίδα

Γνωστικό Αντικείµενο

Βασίλειος Πλαγιανάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Παντελεήµων Μπάγκος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Βιοπληροφορική και
Βιοστατιστική

Δηµήτριος Ιακωβίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήµατος

Μαρία Αδάµ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά και
Θεωρία Πινάκων

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤεχνολογίεςΕφαρµογών
Διαδικτύου και Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης

Υπολογιστική Νοηµοσύνη

Κωνσταντίνος Δελήµπασης

Επίκουρος Καθηγητής

Ιατρική Πληροφορική

Βασίλειος Δρακόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφικά−Επικοινωνία Ανθρώπου
Υπολογιστή

Αθανάσιος Κακαρούντας

Επίκουρος Καθηγητής

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Ευριπίδης Μάρκου

Επίκουρος Καθηγητής

Αλγοριθµική Θεωρία
Κατανεµηµένων Υπολογισµών

Χαρίλαος Σανδαλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Ασύρµατα Οπτικά Δίκτυα Ευρείας
Ζώνης

Γεώργιος Γκούτος

Επίκουρος Καθηγητής

Βιοπληροφορική

Αθανάσιος Λουκόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Εξοικονόµηση Ενέργειας σε
Κατανεµηµένα Συστήµατα

Ιωάννης Τριανταφύλλου

Επίκουρος Καθηγητής

Εφαρµοσµένες Πιθανότητες και
Στατιστική

Στο Τµήµα υπηρετούν ως Ειδικό Ερευνητικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) οι ακόλουθοι
ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Ε.Π.)
Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα/Κατηγορία

Τηλέφωνο

Άννα Μουτή

Αγγλική Γλώσσα

22310-66917

Στο Τµήµα υπηρετούν ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π) οι ακόλουθοι
ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)
Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα/Κατηγορία

Τηλέφωνο

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Ε.ΔΙ.Π

22310-66912

Αλέξανδρος Βάβουλας

Ε.ΔΙ.Π

22310-66917
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Νικόλαος Βαϊόπουλος

Ε.ΔΙ.Π

22310-66919

Παρασκευή Βέννου

Ε.ΔΙ.Π

22310-66925

Γεώργιος Σπαθούλας

Ε.ΔΙ.Π

22310-66926

Στο Τµήµα υπηρετούν ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.ΤΕ.Π) οι ακόλουθοι
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.Τ.Ε.Π.)
Ονοµατεπώνυµο

Ειδικότητα/Κατηγορία

Τηλέφωνο

Παναγιώτης Καραγεώργος

Ηλεκτρονική/ΤΕ

22310-66712

Αλεξάνδρα Μίγκου

Βιβλιοθηκονόµος/ΤΕ

22310-66924

Δέσποινα Μπιλάλη

Υποβοήθηση του εκπαιδευτικού,
εργαστηριακού και ερευνητικού έργου των
µελών ΔΕΠ του Τµήµατος/ΠΕ

22310-66720

Ελένη Ραφαηλίδου

Υποβοήθηση του εκπαιδευτικού,
εργαστηριακού και ερευνητικού έργου των
µελών ΔΕΠ του Τµήµατος/ΔΕ

22310-66703

Ηλίας Τσώνος

Τεχνικός Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και
Μετάδοσης Πληροφορίας/ΔΕ
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22310-66906

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, η Γραµµατεία του Τµήµατος, τα γραφεία
Καθηγητών και τα αµφιθέατρα βρίσκονται στη διεύθυνση: Παπασιοπούλου 2-4, Τ.Κ. 35131,
Λαµία (τηλ.: 22310 66900, Fax: 22310 66939).
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σύγχρονοι,

λειτουργικοί

διδακτικοί

χώροι

έχουν

κατασκευαστεί

για

τους

εκπαιδευτικούς σκοπούς του Τμήματος. Πρόκειται για τέσσερις αίθουσες εξοπλισμένες
με εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, δύο αμφιθέατρα και τέσσερα εκπαιδευτικά
εργαστήρια, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας, εκπαίδευσης και
άσκησης καθώς και να φιλοξενήσουν επιστημονικές συναντήσεις.
Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι εξοπλισµένα µε δίκτυο υπολογιστών που παρέχουν
προηγµένες υπηρεσίες τηλεµατικής και υποστηρίζουν, µε τον πλέον σύγχρονο τρόπο, τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες των φοιτητών στα ακόλουθα πεδία: Προγραµµατισµός Η/Υ,
Βιοϊατρική Τεχνολογία, Επικοινωνίες Η/Υ, Εξόρυξη Δεδοµένων, Βάσεις Δεδοµένων,
Επεξεργασία Εικόνας, Ηλεκτρονική, Ροµποτική, Μικροϋπολογιστών, Βιολογίας, Εφαρµογές
Διαδικτύου, Τεχνολογίας Ιατρικού Εξοπλισµού.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Στο κτήριο του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική υπάρχουν δέκα
γραφεία διδακτικού προσωπικού, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των διδασκόντων.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1269/τ. Β΄/2015 στο Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική ιδρύθηκαν και λειτουργούν τα ακόλουθα τέσσερα θεσµοθετηµένα εργαστήρια
1. Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης
Το Εργαστήριο καλύπτει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες
των φοιτητών και του προσωπικού του Τµήµατος σε γνωστικά αντικείµενα όπως συλλογή και
σχηµατισµός Ιατρικής εικόνας από διάφορα απεικονιστικά συστήµατα, Επεξεργασία και
ανάλυση Βιο−σηµάτων και Βιο−εικόνων, Ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθµων για την
ποσοτικοποίηση και την εξατοµίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και
της θεραπείας.
2. Εργαστήριο Ευφυών Υπολογιστικών Συστηµάτων (ΕΥΣ)
To Εργαστήριο καλύπτει τις εκπαιδευτικές, αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των
φοιτητών και του προσωπικού του Τµήµατος στα γνωστικά αντικείµενα: Αλγόριθµοι
Μηχανικής Μάθησης, Υπολογιστική Όραση, Ευφυή Συστήµατα, Διάχυτο Υπολογισµό,
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Ροµποτική. Το γνωστικό αντικείµενο του Εργαστηρίου βρίσκεται στην αιχµή της έρευνας και
ανάπτυξης µε πλήθος πιθανών εφαρµογών σε κάθε τοµέα της επιστήµης και της τεχνολογίας.
3. Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)
Το Εργαστήριο, καλύπτει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των
φοιτητών και του προσωπικού του Τµήµατος σε γνωστικά αντικείµενα: Μοριακή
Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Δια− γνωστική, Κλινική Επιδηµιολογία, Μοριακή
και Γενετική Επιδηµιολογία, Βιοπληροφορική, Γονιδιωµατική, Υπολο− γιστική και
Μαθηµατική Βιολογία.
4. Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων, Δικτύων και Ενοποιηµένων
Υπηρεσιών
Το Εργαστήριο δηµιουργείται καλύπτει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές
δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τµήµατος στα γνωστικά
αντικείµενα: των Ενσύρµατων και Ασύρµατων Επικοινωνιακών Συστη− µάτων και
Δικτύων, της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστηµάτων, της
Διαδικτυακής κί− νησης και Υπηρεσιών Διαδικτύου, των Πληροφοριακών Συστηµάτων
στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσµιο Ιστό, των Κατανεµηµένων Συστηµάτων Επικοινωνιών,
των Πολυµέσων, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισµού, των Διαδικτυακών Εφαρµογών
και Κοινωνικών Δικτύων, των Εφαρµογών Ανάλυσης Δεδοµένων Μεγάλης Κλίµακας και
των Διασυνδεδεµένων Υπολογιστικών Συστηµάτων και Δεδοµένων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Στο Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική δηµιουργήθηκε το 2005 το κέντρο
Διαχείρισης Δικτύου, το οποίο εξασφαλίζει την αδιάλειπτη και υψηλών ταχυτήτων
διασύνδεση των χρηστών του Τµήµατος µε το εσωτερικό δίκτυο καθώς και µε τα ελληνικά
και διεθνή δίκτυα φωνής και δεδοµένων. Από το τέλος του 2012 υποστηρίζεται και
τεχνολογία VPN για τους φοιτητές και το προσωπικό του Τµήµατος.
Το κέντρο Διαχείρισης Δικτύου φροντίζει για τη συνεχή αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό
των υποδοµών του, την αφοµοίωση της νέας τεχνογνωσίας και την ταχεία ενσωµάτωση της
συνεχώς εξελισσόµενης τεχνολογίας στις υποδοµές του. Στους στόχους του είναι η χρήση της
πλέον πρόσφατης τεχνολογίας στην εκπαίδευση, την έρευνα, τη διοίκηση καθώς και ο
εκσυγχρονισµός της µηχανοργάνωσης.

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στο Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική γίνεται χρήση τoυ e-Class, ενός
Ηλεκτρονικού

Συστήµατος

Διαχείρισης

Μαθηµάτων,

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (http://eclass.uth.gr) .
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για

την

παροχή

Υπηρεσιών

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται το δικαίωµα δωρεάν προµήθειας και επιλογής αριθµού
συγγραµµάτων ίσου µε τον αριθµό των υποχρεωτικών και επιλεγόµενων µαθηµάτων που
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Η δήλωση τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαµήνου, µέσω
της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Συγγραµµάτων και λοιπών
Βοηθηµάτων «Εύδοξος», µε βάση τη δήλωση µαθηµάτων του κάθε φοιτητή και η διανοµή
των συγγραµµάτων γίνεται µε ευθύνη των Εκδοτικών Οίκων. Σε περίπτωση που ο φοιτητής
επαναλαµβάνει το µάθηµα µε νέα δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε προηγούµενο εξάµηνο, δεν
δικαιούται σύγγραµµα (Άρθρο 80, παράγραφος 10ββ, Νόµος 4009/2011).

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΦΕΚ 1965τ.Β'/18-6-2012 παρέχεται στους φοιτητές δωρεάν
σίτιση µε βάση την ατοµική και οικογενειακή οικονοµική τους κατάσταση (πρόσθετες
πληροφορίες http://www.uth.gr/students/student-welfare/sitisi).
Το συσσίτιο παρέχεται από 1ης Σεπτεµβρίου κάθε έτους µέχρι της 30ης Ιουνίου του
επόµενου έτους στο φοιτητικό εστιατόριο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτηρίου του
Πανεπιστηµίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Η Ακαδηµαϊκή Ταυτότητα χορηγείται σε όλους τους ενεργούς φοιτητές, προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς µέσω του ιστότοπου https://submit-academicid.minedu.gov.gr/. Έχει ισχύ
για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του
Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο) Εξασφαλίζει έκπτωση σε λεωφορεία, τρένα από και προς την
πόλη της Λαµίας, µουσεία και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (πρόσθετες πληροφορίες στον
ιστότοπο http://www.uth.gr/students/student-welfare/academicid .

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Οι ανασφάλιστοι φοιτητές, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 31 του νόµου 4452/2017
(Α’17), δικαιούνται πλήρη ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη στο Εθνικό
Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) µε κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισµό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016
(Α’21).
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Για τους ανασφάλιστους φοιτητές που µετακινούνται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκδίδεται Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
(Ε.Κ.Α.Α.) από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριµνας.
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την υγειονοµική περίθαλψη παρέχονται στον ιστότοπο
http://www.uth.gr/students/student-welfare/perithalpsi .

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Όλοι οι φοιτητές δικαιούνται να εγγράφονται ως µέλη του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής
Θετικών Επιστηµών, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε το νόµο. Εκπρόσωποι των φοιτητών
µετέχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, στα όργανα του Πανεπιστηµίου.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Από το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών απονέµονται υποτροφίες και βραβεία, ανάλογα µε την
επίδοση του φοιτητή και το προσωπικό και οικογενειακό του εισόδηµα.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα για πραγµατοποίηση µέρους των σπουδών τους στο
εξωτερικό (από 3 έως 12 µήνες), µέσω του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Δια Βίου Μάθησης
/ Erasmus+». Παρέχεται µηνιαία υποτροφία κινητικότητας, η οποία καθορίζεται κάθε χρόνο
από τον Εθνικό Φορέα, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Περισσότερες πληροφορίες στον
ιστότοπο http://erasmus.uth.gr/index.php/el/.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Στο πλαίσιο της µέριµνας για τους φοιτητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
προκειµένου η φοίτηση των ατόµων αυτών στο Πανεπιστήµιο να είναι αποτελεσµατική,
παρέχονται ειδικές διευκολύνσεις τόσο κατά την περίοδο των σπουδών (γραµµατειακή και
συµβουλευτική υποστήριξη) όσο και κατά την περίοδο των εξετάσεων (ειδικοί τρόποι
εξετάσεων). Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία αυτή µπορούν να
απευθύνονται στον Πρόεδρο του Τµήµατος ή στη Γραµµατεία του Τµήµατος καταθέτοντας
τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ
Στη Σχολή Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας λειτουργεί βιβλιοθήκη µε
στόχο την κάλυψη των αναγκών της Ακαδηµαϊκής κοινότητας από άποψη σύγχρονης
επιστηµονικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η
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υποστήριξη, και η προώθηση των διδακτικών–εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών
οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Προγραµµάτων Σπουδών των Τµηµάτων της
Σχολής Θετικών Επιστηµών, τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε µεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ο ρόλος του Ακαδηµαϊκού Σύµβουλου είναι να υποστηρίζει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια του
Τµήµατος σε όλα τα ζητήµατα που αφορούν την ακαδηµαϊκή του/της δραστηριότητα. Στόχος
του θεσµού είναι να καθοδηγήσει τον/την φοιτητή/φοιτήτρια ώστε να ολοκληρώσει τις
σπουδές του/της και να αποκτήσει το πτυχίο χρησιµοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τους διαθέσιµους πόρους του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου. Η συνεργασία µεταξύ
του/της φοιτητή/φοιτήτριας και Ακαδηµαϊκού Συµβούλου πραγµατοποιείται στους χώρους
του Πανεπιστηµίου σε προσωπική βάση και επικεντρώνεται ενδεικτικά στα ακόλουθα
θέµατα:
•

Προσδιορισµός ακαδηµαϊκών στόχων

•

Προσδιορισµός επαγγελµατικών στόχων

•

Επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και επιλογής µαθηµάτων

•

Παρακολούθηση ακαδηµαϊκής προόδου

•

Διάθεση και χρήση ακαδηµαϊκών πόρων

•

Διευκρίνιση ακαδηµαϊκών και πανεπιστηµιακών κανονισµών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυµούν να καταταγούν στα Τµήµατα
της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στο Τµήµα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεµβρίου
κάθε ακαδηµαϊκού έτους (Άρθρο 3, παρ. 1, Απόφαση Φ1/192329/B3, ΦΕΚ 3185/16-12-2013,
τ.Β’ και Άρθρο 74 παρ. 3, Ν4485/2017, ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α’).
Η κατάταξη στο Τµήµα γίνεται µε γραπτές εξετάσεις, που διενεργούνται κατά το διάστηµα
από 1 έως 20 Δεκεµβρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Εξεταζόµενα µαθήµατα των υποψηφίων
(σε ύλη όπως περιγράφεται στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος) ορίζονται τα:
1. Μαθηµατική Ανάλυση Ι
2. Φυσική
3. Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό
Για περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης παραπέµπεται στον ιστότοπο
http://www.dib.uth.gr/?q=el/node/41.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου
του επόµενου. Κάθε ακαδηµαϊκό έτος χωρίζεται σε δύο διδακτικές περιόδους - εξάµηνα: το
χειµερινό και το εαρινό. Οι ακριβείς ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των εξαµήνων
καθορίζονται κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας µεταξύ
Σεπτεµβρίου και Ιανουαρίου για το χειµερινό εξάµηνο και µεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου
για το εαρινό εξάµηνο.
Οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται σε τρεις περιόδους:

Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου

για τα

µαθήµατα χειµερινού εξαµήνου, Μαϊου/Ιουνίου για τα µαθήµατα εαρινού εξαµήνου και η
συµπληρωµατική εξεταστκή περίοδος για τα µαθήµατα και των δύο εξαµήνων τον
Σεπτέµβριο κάθε ακαδηµαϊκού έτους.
Η ελάχιστη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τµήµα είναι οκτώ (8) εξάµηνα.
Η εκπαίδευση των φοιτητών του Τµήµατος γίνεται µέσω παραδόσεων, φροντιστηρίων,
εργαστηριακών ασκήσεων, σεµιναρίων και εργασιών που τους ανατίθενται µε σκοπό την
εξάσκησή τους στη διδασκόµενη ύλη.
Κάθε φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί, να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε
συγκεκριµένο αριθµό µαθηµάτων του χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου. Ο µέγιστος
αριθµός µαθηµάτων εξαρτάται από το εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους το οποίο διανύει ο
φοιτητής και ορίζεται να είναι ίσος µε:
8 µαθήµατα για το 1ο και 2ο εξάµηνο,
9 µαθήµατα για το 3ο και 4ο εξάµηνο,
12 µαθήµατα για το 5ο και 6ο εξάµηνο,
ενώ δεν υπάρχει περιορισµός για το 7ο και 8ο εξάµηνο.
Στον περιορισµό των δηλώσεων δεν υπάγονται τα ελεύθερα µαθήµατα επιλογής και τα
µαθήµατα της ξένης γλώσσας.
Οι εξετάσεις των µαθηµάτων γίνονται από το διδάσκοντα (ή τους διδάσκοντες) στο τέλος του
εξαµήνου σε καθορισµένη ύλη. Η βαθµολογία των µαθηµάτων εκφράζεται στην κλίµακα
µηδέν (0) έως δέκα (10) µε βάση επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής
έχει τη δυνατότητα µιας συµπληρωµατικής εξέτασης το Σεπτέµβριο. Εάν αποτύχει και στη
συµπληρωµατική εξέταση, ο φοιτητής θα πρέπει να επανεγγραφεί στο µάθηµα και να το
παρακολουθήσει σε επόµενο ακαδηµαϊκό έτος.
Ο/Η φοιτητής/τρια έχει το δικαίωµα της αναβαθµολόγησης µέχρι τρία (3) συνολικά
µαθήµατα κατά τη διάρκεια σπουδών. Η αναβαθµολόγηση στο ίδιο µάθηµα επιτρέπεται µόνο
εφ‛ άπαξ, αφού προηγουµένως δηλωθεί στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Είναι προφανές ότι
µε τη δήλωση αναβαθµολόγησης ο/η φοιτητής/τρια αποδέχεται την κατάργηση του βαθµού
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που είχε αποκτήσει στο παρελθόν και την κατωχύρωση του νέου βαθµού εξέτασης.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ως υποχρεωτικά µαθήµατα χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα των οποίων η παρακολούθηση και
η επιτυχής εξέταση κρίνεται απαραίτητη για το σύνολο των φοιτητών του Τµήµατος. Για την
απόκτηση πτυχίου ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία σε
είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά µαθήµατα.
Η συστηµατική παρακολούθηση των παραδόσεων είναι απόλυτα ενδεδειγµένη για τη σωστή
θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή, δεδοµένου ότι µόνο η άµεση επαφή µε το διδάσκοντα
µπορεί να οδηγήσει στην ακριβή γνώση του αντικειµένου κάθε µαθήµατος. Η
παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Εκτός των υποχρεωτικών µαθηµάτων από το 5ο

έως το 8ο

εξάµηνο του παρόντος

Προγράµµατος Σπουδών διατίθενται σαράντα οκτώ (48) µαθήµατα επιλογής, από τα οποία ο
φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν απαραίτητο αριθµό µαθηµάτων σε κάθε
εξάµηνο. Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια απαιτείται να παρακολουθήσει και να
εξεταστεί µε επιτυχία σε τουλάχιστον δεκατέσσερα (14) µαθήµατα επιλογής.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής χαρακτηρίζονται τα µαθήµατα Παιδαγωγικών και γενικών
γνώσεων, από τα οποία ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί
επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο (2) για τη λήψη πτυχίου.

Το Πρόγραµµα Σπουδών, που ακολουθεί, περιλαµβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών και
των κατ' επιλογήν µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους,
στις οποίες εντάσσεται το κάθε µορφής επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική
αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. Η κατανοµή των µαθηµάτων σε εξάµηνα
είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται πάντως σε συνθήκες
κανονικής φοίτησης, προσαρµοσµένης στον ελάχιστο δυνατό αριθµό εξαµήνων που
απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.
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Τα Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής-Παιδαγωγικών και γενικών γνώσεων µε κωδικούς
0ΕΠ01-0ΕΠ05, 0ΕΜ05 και 0ΕΜ09 καθώς και τα µαθήµατα ξένης γλώσσας 1ΞΑ01 2ΞΑ01,
3ΞΑ01, 4ΞΑ01, τα οποία καθορίζονται ως µαθήµατα των πρώτων εξαµήνων, ο/η
φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσει σε οποιοδήποτε εξάµηνο επιθυµεί,
αρκεί να προσφέρονται.
Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος περιλαµβάνει εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά
το 7ο και 8ο εξάµηνο και εξαµηνιαία µαθήµατα τα οποία κατανέµονται σε οκτώ εξάµηνα και
χωρίζονται στις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:
Υποχρεωτικά Μαθήµατα Κορµού (28): 21 Πληροφορικής και 7 Βιοϊατρικής
Μαθήµατα Κατευθύνσεων Επιλογής (48):
Πληροφοριακών Συστηµάτων (Π): 27 µαθήµατα
Πληροφορικής Υγείας και Βιοπληροφορικής (Β): 21 µαθήµατα
Ελεύθερα Μαθήµατα (6 ή 11 ή 13): 5 ή 9 παιδαγωγικής κατεύθυνσης (ΕΠ) και 1 γενικών
γνώσεων (ΕΜ) και 1ή 3 Πρακτικές Ασκήσεις.
Μαθήµατα Ξένης Γλώσσας (4)
Διεξάγονται κατά τα 4 πρώτα εξάµηνα σπουδών και είναι υποχρεωτικά για την απόκτηση
πτυχίου. Στα µαθήµατα αυτά δεν καταχωρείται βαθµός, αλλά µόνο η ένδειξη «επέτυχε» ή
«απέτυχε», η οποία αναγράφεται στην αναλυτική βαθµολογία. Η επίδοση στα µαθήµατα
Ξένης γλώσσας δεν συνυπολογίζεται στο βαθµό πτυχίου. Απαλλάσσονται από τα
µαθήµατα «Αγγλικά Ι» και «Αγγλικά II», όσοι έχουν πιστοποιητικό επιπέδου Γ2.
Κατανοµή µαθηµάτων στα 8 εξάµηνα φοίτησης.
Εξάµηνο

Υποχρεωτικό
Πληροφορικής

Υποχρεωτικό
Βιοϊατρικής

Επιλογής

ΠιστωτικέςΜονάδες -ECTS

1

5Π

1Β

28

2

4Π

2Β

28

3

4Π

1Β

26

4

4Π

1Β

26

5

3Π

1Β

2Ε(από 6Ε)

30

6

1Π

1Β

4Ε(από 9Ε)

30

7

-

-

4Ε(από 16Ε)

20

8

-

-

4Ε(από 17Ε)

20

Ελεύθερα Μαθήµατα

2ΕΜ

4

Ξένη Γλώσσα

4ΞΓ

8

Πτυχιακή Εργασία
(7ο & 8ο Εξ.)
Σύνολο

20
21Π

7Β

20

14Ε + 2ΕΜ+4ΞΓ

240

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η Συνέλευση του Τµήµατος ορίζει κάθε έτος επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. του Τµήµατος, η οποία
είναι υπεύθυνη για το συντονισµό των Πτυχιακών Εργασιών.
Η αρµόδια συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Τµήµατος
συγκεντρώνει από τους Επιβλέποντες των Πτυχιακών Εργασιών σε τρεις χρονικές περιόδους
κάθε ακαδηµαϊκού έτους τους τίτλους των Πτυχιακών Εργασιών που ολοκληρώθηκαν καθώς
και τις αντίστοιχες τριµελείς (3) εξεταστικές επιτροπές τους, και ανακοινώνει την ακριβή
ηµεροµηνία, τον τόπο και τη διάρκεια παρουσίασης και εξέτασης των Πτυχιακών Εργασιών.
Σε ειδικές περιπτώσεις (εγγραφή σε µεταπτυχιακό πρόγραµµα ή έναρξη εξαµήνου κλπ) οι
παραπάνω ηµεροµηνίες µπορεί να µετακινηθούν.
Οι διδάσκοντες, µέλη Δ.Ε.Π., εντεταλµένοι διδασκαλίας, πανεπιστηµιακοί υπότροφοι µε
διδακτορικό δίπλωµα1, διδάσκοντες σύµφωνα µε το Π.Δ. 407/80 και µέλη Ε.ΔΙ.Π.2
προτείνουν θέµατα Πτυχιακών Εργασιών στην αρµόδια επιτροπή (τίτλο, περίληψη του
θέµατος, προαπαιτούµενα µαθήµατα, κλπ) στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου, µέχρι την
εβδοµάδα έναρξης δηλώσεων µαθηµάτων. Για να εξασφαλίζεται η σωστή άσκηση των
φοιτητών η συντονιστική επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών κάθε φορά καθορίζει και το µέγιστο
αριθµό Πτυχιακών Εργασιών που δύναται να εισηγηθεί κάθε διδάσκων. Η συντονιστική
επιτροπή σε συνεργασία µε τους διδάσκοντες, κάνει την κοινοποίηση των θεµάτων µέσω
ανακοίνωσης της Γραµµατείας του Τµήµατος µέχρι τη δεύτερη εβδοµάδα δηλώσεων
µαθηµάτων, προκειµένου να ενηµερώνονται έγκαιρα οι ενδιαφερόµενες/οι φοιτήτριες/ητές
που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση στις αντίστοιχες περιόδους. Σε ειδικές περιπτώσεις οι
ηµεροµηνίες αυτές µπορεί να µετακινηθούν.
- Δικαίωµα αίτησης για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι φοιτήτριες/φοιτητές που
βρίσκονται στο 7ο ή 8ο εξάµηνο και έχουν ολοκληρώσει µε επιτυχία τουλάχιστον 28
µαθήµατα

(από

τα

µαθήµατα

Κορµού,

Επιλογής

και

Ξένης

Γλώσσας,

µη

συµπεριλαµβανοµένων των Ελεύθερων Επιλογής Μαθηµάτων) µέχρι την υποβολή της
αιτήσεώς τους στη Γραµµατεία του Τµήµατος.
- Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας υποβάλει
1

Βλ. Άρθρο 16, Ν. 4115/2013, ΦΕΚ 24/301-2013, «Επιστήµονες ανεγνωρισµένου

επιστηµονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε
εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας δύναται να προσλαµβάνονται ως πανεπιστηµιακοί υπότροφοι
δια πράξεως του οικείου Τµήµατος µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστηµονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή
κλινικού έργου καθοριζόµενου δια της συµβάσεως».

2

Μέχρι την έγκριση του Οργανισµού του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τα µέλη Ε.ΔΙ.Π.
προτείνουν θέµατα πτυχιακών εργασιών µε τη συνεπίβλεψη µέλους Δ.Ε.Π. του Τµήµατος
(άρθρο 29, Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/06-09-2011).
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στη Γραµµατεία αίτηση για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας κατά τη διάρκεια των δηλώσεων
των µαθηµάτων των δύο ακαδηµαϊκών εξαµήνων, χειµερινό και εαρινό, συνοδευόµενη από
αναλυτική βαθµολογία. Στην αίτηση δηλώνονται τα θέµατα µε τα οποία επιθυµεί να
ασχοληθεί η/ο ενδιαφεροµένη/νος κατά σειρά προτίµησης κατόπιν συνεννόησης µε τους
εισηγητές των αντίστοιχων θεµάτων. Οι διδάσκοντες που προτείνουν τα θέµατα, λαµβάνουν
από τη Γραµµατεία τη λίστα µε τις προτιµήσεις των φοιτητριών/τών και τα πιστοποιητικά
αναλυτικής βαθµολογίας των ενδιαφεροµένων και προχωρούν σε εύλογο χρονικό διάστηµα
στην αξιολόγηση και επιλογή των φοιτητριών/τών. Η επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά
προτίµησης των φοιτητριών/τών καθώς και την αξιολόγηση των διδασκόντων, εισηγείται
στην Γενική Συνέλευση του Τµήµατος την ανάθεση των θεµάτων στις/στους φοιτήτριες/τές,
η οποία µε απόφασή της αναθέτει το θέµα -Η Πτυχιακή Εργασία αντιστοιχεί σε είκοσι (20)
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και µπορεί να αντικατασταθεί από τέσσερα (4) µαθήµατα
Επιλογής των πέντε

Πιστωτικών Μονάδων το καθένα. Ο συντελεστής βαρύτητας της

Πτυχιακής Εργασίας είναι ίσος µε είκοσι (20), όσο και ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας
των τεσσάρων µαθηµάτων Επιλογής, που δυνητικά µπορούν να την αντικαθιστούν.
-Η βαθµολογία της πτυχιακής εργασίας εκφράζεται στην κλίµακα µηδέν (0) έως δέκα (10),
µε βάση επιτυχίας το πέντε (5).
Η εξεταστική επιτροπή που αποτελείται από µέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ή
και άλλων Α.Ε.Ι της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, συντάσσει έγγραφο, που απευθύνεται προς τη
Γραµµατεία του Τµήµατος, όπου αναφέρεται το αποτέλεσµα και η τελική βαθµολογία της
Πτυχιακής Εργασίας.
Όσες/οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν να αντικαταστήσουν την Πτυχιακή Εργασία µε τα τέσσερα
(4) µαθήµατα Επιλογής, αυτά αναγράφονται στην αναλυτική τους βαθµολογία ως επιπλέον
µαθήµατα Επιλογής και συνυπολογίζονται στο βαθµό πτυχίου.
-Επισηµαίνεται ότι η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατοµικά και όχι οµαδικά.
-Η Πτυχιακή Εργασία δεν µπορεί να περιλαµβάνει µόνο βιβλιογραφική αναζήτηση και
ανασκόπηση, αλλά θα πρέπει απαραίτητα να περιλαµβάνει και κάποιο πρωτότυπο τµήµα, είτε
ανάλυση δεδοµένων και ερµηνεία αποτελεσµάτων, είτε υλοποίηση λογισµικού, είτε έλεγχο
και αξιολόγηση λογισµικού, είτε κατασκευή πειραµατικής διάταξης, είτε εκτέλεση
οποιασδήποτε άλλης συναφούς µε το θέµα ερευνητικής δραστηριότητας (κατασκευή
ερωτηµατολογίων, δηµιουργία ιστοσελίδων, εκτέλεση βιοχηµικών πειράµατων κ.ο.κ.). Την
ευθύνη για την τήρηση των παραπάνω έχει η συντονιστική επιτροπή, η οποία εγκρίνει τα υπό
εκπόνηση θέµατα.
-Στον ιστότοπο http://www.dib.uth.gr/?q=el/node/27 υπάρχουν πληροφορίες για τον τρόπο
βαθµολογίας, για τη συγγραφή καθώς και οδηγίες για τη µορφοποίηση της Πτυχιακής
Εργασίας.
- Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Οι φοιτήτριες/φοιτητές που
δεν ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία πρέπει να επιλέξουν, δηλώσουν,
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παρακολουθήσουν και εξεταστούν µε επιτυχία σε τέσσερα (4) µαθήµατα Επιλογής. Αυτά θα
είναι πέραν των δεκατεσσάρων (14) µαθηµάτων Επιλογής, στα οποία υποχρεωτικά πρέπει να
έχει εξεταστεί µε επιτυχία η/ο φοιτήτρια/τής του νέου προγράµµατος σπουδών, τα οποία
προσφέρονται κατά το 5ο, 6ο, 7ο και 8ο εξάµηνο κάθε ακαδηµαϊκού έτους.

Ο παρών κανονισµός Πτυχιακών Εργασιών τίθεται σε ισχύ από το ακαδηµαϊκό έτος 20172018 και αφορά στις/στους φοιτήτριες/τές του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική.

Η Συνέλευση του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική της Σχολής
Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας είναι αρµόδια για να επιλύσει
οποιοδήποτε θέµα δεν καλύπτεται από τις παραπάνω διατάξεις.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο φοιτητής για να αποκτήσει το πτυχίο Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική πρέπει:
•

Να πληροί τις απαιτήσεις του Νόµου 4009/2011 όσον αφορά στην εγγραφή σε εξάµηνα.

•

Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στα είκοσι οκτώ (28) µαθήµατα Κορµού (21 Κορµού
Πληροφορικής και 7 Κορµού Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής). Συνολικά, εκατόν
τριάντα οκτώ (138) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

•

Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε δέκα τέσσερα (14) Μαθήµατα Επιλογής, από τα
σαράντα οκτώ (48) που διατίθενται. Συγκεκριµένα, να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε δύο
(2) µαθήµατα επιλογής του 5ου εξαµήνου, τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του 6ου
εξαµήνου, τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής του 7ου εξαµήνου, και τέσσερα (4) µαθήµατα
επιλογής του 8ου εξαµήνου. Συνολικά, εβδοµήντα (70) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

•

Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε τουλάχιστον δύο (2) Ελεύθερα Επιλογής Μαθήµατα,
από τα τουλάχιστον τέσσερα (4) Ελεύθερα Επιλογής µαθήµατα που διατίθενται από το
Τµήµα. Συνολικά, τέσσερις (4) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

•

Να έχει ολοκληρώσει και εξεταστεί µε επιτυχία στην Πτυχιακή Εργασία, ή ισοδύναµα να
έχει εξεταστεί µε επιτυχία σε τέσσερα (4) επιπλέον Μαθήµατα Επιλογής ανεξαρτήτως
εξαµήνου στο οποίο ανήκουν τα µαθήµατα αυτά. Συνολικά, είκοσι (20) Πιστωτικές
Μονάδες.

•

Να έχει εξεταστεί στα τέσσερα (4) εξαµηνιαία µαθήµατα της Ξένης Γλώσσας µε επιτυχία
ή να έχει απαλλαγεί από αυτά.
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ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
Ο βαθµός πτυχίου εξαρτάται από τις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) που αποδίδονται σε κάθε
µάθηµα κατά το ακαδηµαϊκό έτος, που οι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς σε αυτό και
υπολογίζεται από τον τύπο:
Ν

Βαθµός Πτυχίου =

∑ ΠΜ

i

⋅ Bi

i =1

Ν

∑ ΠΜ

i

i =1

όπου
N = 45 είναι ο συνολικός αριθµός των µαθηµάτων που υπολογίζονται για τη λήψη πτυχίου

(28 υποχρεωτικά, 14 επιλογής, 2 Ελεύθερα Επιλογής Μαθήµατα και 1 Πτυχιακή Εργασία),
Bi είναι ο βαθµός επιτυχίας κάθε µαθήµατος και

ΠΜ i

είναι οι Πιστωτικές Μονάδες που αποδίδονται στο αντίστοιχο µάθηµα (κατά το

ακαδηµαϊκό έτος που οι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς σε αυτό).
Ο βαθµός της εξέτασης όλων των µαθηµάτων των Πρακτικών Ασκήσεων καθώς και της
ξένης γλώσσας χαρακτηρίζεται από την ένδειξη «επέτυχε» ή «απέτυχε». Τα συγκεκριµένα
µαθήµατα δεν υπολογίζονται στο βαθµό πτυχίου, αναγράφονται µόνο στην αναλυτική
βαθµολογία.
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ΝΕΟ3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ4
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ
Α΄ ΕΤΟΣ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

1ΚΠ01

Μαθηµατική Ανάλυση Ι

4

0

4

5

1ΚΠ02

Γραµµική Άλγεβρα

3

1

4

5

1ΚΠ03

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό

3

2

5

5

1ΚΠ04

Εισαγωγή στην Πληροφορική

2

2

4

4

1ΚΠ05

Φυσική

4

0

4

5

1ΚΒ06

Βιοχηµεία και Φυσιολογία

3

0

3

4

1ΞΑ01

Αγγλικά Ι

2

0

2

2

21

5

26

30

ΣΥΝΟΛΟ

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

2ΚΠ01

Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙ

4

0

4

5

2ΚΠ02

Διακριτά Μαθηµατικά

3

0

3

5

2ΚΠ03

Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός

3

2

5

5

2ΚΠ04

Λογική Σχεδίαση

2

2

4

5

2ΚΒ05

Βιολογία Ι

3

1

4

4

2ΚΒ06

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

3

1

4

4

2ΞΑ01

Αγγλικά ΙΙ

2

0

2

2

20

6

26

30

ΣΥΝΟΛΟ

Β΄ ΕΤΟΣ

3

Με απόφαση του Συµβουλίου της Κοσµητείας (23η/22-4-2016), το παρόν πρόγραµµα

σπουδών που έχει ισχύ από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, αφορά όλους τους φοιτητές.
4

Θ = ΘΕΩΡΙΑ (ώρες διδασκαλίας), Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ώρες διδασκαλίας), Σ = ΣΥΝΟΛΟ
(ώρες διδασκαλίας), ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
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3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

3ΚΠ02

Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής

3

0

3

5

3ΚΠ03

Αρχές Ηλεκτρονικής

3

2

5

6

3ΚΠ04

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3

1

4

5

3ΚΠ07

Προχωρηµένος Προγραµµατισµός

3

1

4

5

3ΚΒ05

Βιολογία ΙΙ

3

0

3

5

3ΞΑ01

Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική

2

0

2

2

Ελεύθερο Μάθηµα

2

0

2

2

19

4

23

30

ΣΥΝΟΛΟ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

4ΚΠ01

Δίκτυα Υπολογιστών

3

1

4

5

4ΚΠ02

Δοµές Δεδοµένων

3

1

4

5

4ΚΠ03

Λειτουργικά Συστήµατα

3

1

4

6

4ΚΠ04

Σήµατα και Συστήµατα

3

0

3

5

4ΚΒ06

Βιοστατιστική

3

1

4

5

4ΞΑ01

Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική

2

0

2

2

Ελεύθερο Μάθηµα

2

0

2

2

19

4

23

30

ΣΥΝΟΛΟ
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Γ΄ ΕΤΟΣ
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

5ΚΠ01

Βάσεις Δεδοµένων

3

1

4

5

5ΚΠ02

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

3

1

4

5

7ΚΠ01

Τεχνολογίες Εφαρµογών Διαδικτύου

3

1

4

5

5ΚΒ04

Βιοπληροφορική Ι

3

1

4

5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 από τα 6)
5ΕΠ03

Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας και Κωδίκων

3

0

3

7ΕΠ03

Θεωρία Υπολογισµού

3

0

3

5ΕΠ09

Μικροεπεξεργαστές

3

1

4

3ΚΠ01

Αριθµητική Ανάλυση

2

2

4

5ΚΒ05

Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσηµάτων

3

1

4

3ΚΒ06

Ανατοµία και Φυσιολογία

3

1

4

17/18

4/7

22/24

ΣΥΝΟΛΟ

2 x 5 =10

30

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECTS

5ΕΠ02

Γραφική Υπολογιστών

3

0

3

5

8ΚΒ02

Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων

3

1

4

5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 από τα 9)
6ΕΠ05

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

3

0

3

6ΚΠ03

Αναγνώριση Προτύπων

3

0

3

6ΕΠ03

Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά

4

0

4

6ΕΠ06

Ανάλυση Συστηµάτων

3

0

3

6ΚΠ01

Ψηφιακές Επικοινωνίες

3

0

3

5ΕΠ01

Ενσωµατωµένα Συστήµατα

2

2

4

4 x 5 =20

Υπολογιστών στη Βιοϊατρική
6ΚΒ04

Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισµού

3

1

4

6ΚΒ05

Βιοπληροφορική ΙΙ

3

1

4

4ΚΒ05

Ειδικά Θέµατα Ανατοµίας και Φυσιολογίας

3

1

4

14/19

1/5

19/23

ΣΥΝΟΛΟ

Δ΄ ΕΤΟΣ
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

27

30

ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 από τα 16)

Θ

Ε

Σ

7ΚΠ02

Τεχνητή Νοηµοσύνη

3

0

3

7ΕΠ02

Θεωρία Γραφηµάτων

3

0

3

7ΕΠ04

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή

3

0

3

7ΕΠ10

Υπολογιστική Όραση

3

0

3

7ΕΠ11

Κρυπτογραφία

3

0

3

7ΕΠ12

Μορφοκλασµατική και Υπολογιστική Γεωµετρία

3

0

3

7ΕΠ14

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και αξιοπιστία συστηµάτων

3

0

3

7ΕΒ05

Συστήµατα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων

3

0

3

7ΕΒ06

Οργάνωση και Διοίκηση Συστηµάτων Υγείας

3

0

3

5ΕΒ05

Γενετική Επιδηµιολογία

3

0

3

7ΚΒ02

Συστήµατα Ιατρικής Απεικόνισης

3

0

3

7ΕΒ15

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Βιολογίας

3

0

3

5ΚΠ03

Τεχνολογία Λογισµικού

3

0

3

7ΕΒ17

Βιολογία Συστηµάτων

3

0

3

6ΕΒ03

Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας Ι

3

0

3

5ΕΒ06

Τηλεϊατρική

3

0

3

ΣΥΝΟΛΟ

12

0

12

20

ΠΤ01

8

0

8

10

20

20

20

30

ECTS

Πτυχιακή Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ECTS

4 x 5 =20

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 από τα 17)

Θ

Ε

Σ

8ΕΠ01

Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδοµένων Μεγάλου Όγκου

3

0

3

8ΚΠ02

Διασυνδεδεµένα Δεδοµένα και Συστήµατα Υπολογιστών

3

0

3
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4 x 5 =20

8ΕΠ12

Ειδικά Θέµατα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

3

0

3

6ΕΠ01

Θεωρία Γλωσσών

3

0

3

8ΚΠ01

Ασφάλεια Συστηµάτων Υπολογιστών

3

0

3

6ΕΠ04

Ασύρµατα Επικοινωνιακά Συστήµατα

3

0

3

8ΕΠ17

Εξελικτικοί Αλγόριθµοι

3

0

3

8ΕΠ18

Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένου Προγραµµατισµού

3

0

3

8ΕΠ02

Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Έρευνα

3

0

3

8ΕΒ06

Οικονοµική της Υγείας

3

0

3

8ΕΒ07

Μέθοδοι Προσοµοίωσης

3

0

3

8ΕΒ08

Ειδικά Θέµατα Βιοηθικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας

3

0

3

8ΕΒ09

Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

3

0

3

8ΕΒ10

Ειδικά Θέµατα Βιοπληροφορικής

3

0

3

8ΕΒ04

Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Εφαρµογές στη Βιοϊατρική

3

0

3

8ΕΒ15

Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής

3

0

3

7ΕΒ07

Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας ΙΙ

3

0

3

ΣΥΝΟΛΟ

12

0

12

20

ΠΤ02

8

0

8

10

20

20

20

30

Πτυχιακή Εργασία

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ* και ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ
ΚΩΔ.

ΤΙΤΛΟΣ

Θ

Ε

Σ

ECT
S

ΕΞΑΜΗΝΟ

0ΕΠ01

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

2

0

2

2

Χειµερινό
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0ΕΠ02

Γενική Παιδαγωγική

2

0

2

2

Χειµερινό

0ΕΠ03

Διδακτική της Πληροφορικής

2

0

2

2

Εαρινό

0ΕΠ04

Τεχνολογίες της Πληροφορίας

2

0

2

2

Εαρινό

και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
0ΕΠ05

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

2

0

2

2

Χειµερινό

0ΕΜ05

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία

2

0

2

2

Εαρινό

EY571

Εισαγωγή στη Νευροψυχολογία και

4

0

4

2

Χειµερινό

Νευροψυχολογικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
ΕΥ573

Γνωστική ψυχολογία και εκπαιδευτική πράξη

4

0

4

2

Χειµερινό

ΕΥ672

4

0

4

2

Εαρινό

ΕΥ673

Εξελικτική Ψυχολογία
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες:
Αίτια και παρεµβάσεις στο πλαίσιο
της σχολικής
τάξης

4

0

4

2

Εαρινό

0ΕΜ09

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ(1)

-

-

-

4

Χειµερινό
/Εαρινό

ΕΥ771

Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων
Πληροφορικής στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

4

0

4

4

Χειµερινό

ΕΥ871

Πρακτική Άσκηση–Διδασκαλία ενοτήτων
Πληροφορικής στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση

4

0

4

4

Εαρινό

(1)

Η Πρακτική Άσκηση είναι εµειβόµενη µέσω του ΕΣΠΑ 2014-2010. Για περισσόετερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την
Πρακτική Άσκηση βλ. http://erasmus.uth.gr/index.php/el/praktiki-erasmus-3/kinitikotita-foititwn

Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει σε οποιοδήποτε εξάµηνο
επιθυµεί τα Ελεύθερα Μαθήµατα Επιλογής-παιδαγωγικών και γενικών γνώσεων µε κωδικούς
0ΕΠ01-0ΕΠ05 και 0ΕΜ05 καθώς και τα µαθήµατα της ξένης γλώσσας, τα οποία
καθορίζονται στο πρόγραµµα σπουδών ως µαθήµατα των πρώτων εξαµήνων.

* Τα παιδαγωγικά µαθήµατα µε κωδικούς 0ΕΠ01-0ΕΠ05 και ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672,
ΕΥ673 καθώς και η Πρακτική Άσκηση, µε κωδικούς ΕΥ771, ΕΥ871, προσφέρονται από
τα Τµήµατα της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Συγκεκριµένα, τα µαθήµατα µε κωδικούς 0ΕΠ01-0ΕΠ05 προσφέρονται από το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική και τα
µαθήµατα µε κωδικούς ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672, ΕΥ673 προσφέρονται από το
πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής.
** Τα µαθήµατα Πρακτική Άσκηση, µε κωδικούς ΕΥ771, ΕΥ871, οργανώνονται σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Πρακτικών Ασκήσεων, που εγκρίθηκε στην 14η /12-02-2015
Συνεδρίαση της Κοσµητείας της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας (Θέµα 6).
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Σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 194542/Δ2/15-11-2016 ( ΦΕΚ 3815/28-11-2016 τ. Β)
οι προπτυχιακοί φοιτητές/φοιτήτριες ακαδηµαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής
του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική µπορούν να παρακολουθήσουν
κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους ένα πρόγραµµα µαθηµάτων
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, που περιλαµβάνει οκτώ µαθήµατα υποδοµής
και ειδικής διδακτικής µε κωδικούς 0ΕΠ01-0ΕΠ05, ΕΥ571, ΕΥ573, ΕΥ672, ΕΥ673 και δύο
Πρακτικές Ασκήσεις µε κωδικούς ΕΥ771, ΕΥ871, και εφόσον αξιολογηθούν µε επιτυχία σε
όλα τα προσφερόµενα µαθήµατα και πρακτικές ασκήσεις να αποκτήσουν πιστοποίηση
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
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ΙΣΧΥΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Με απόφαση του Συµβουλίου της Κοσµητείας 23/22-4-2016, το παρόν πρόγραµµα σπουδών
έχει ισχύ από το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 για όλους τους ενεργούς φοιτητές του Τµήµατος
Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής.
Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος είναι αρµόδια για να επιλύσει οποιοδήποτε θέµα δεν
καλύπτεται από τις ακόλουθες µεταβατικές διατάξεις:
i) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και πριν,
έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το µάθηµα κορµού του 3ου εξαµήνου
«Προχωρηµένος Προγραµµατισµός» (κωδ. 3ΚΠ07) µε το µάθηµα επιλογής του 5ου εξαµήνου
«Αριθµητική Ανάλυση» (κωδ. 3ΚΠ01), µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προσµετρηθεί το
µάθηµα «Αριθµητική Ανάλυση» στα απαιτούµενα επιλογής µαθήµατα του 5ου εξαµήνου.
ii) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα από το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014 και πριν,
έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το µάθηµα κορµού του 6ου εξαµήνου «Γραφική
Υπολογιστών» (κωδ. 5ΕΠ02) µε το µάθηµα επιλογής του 6ου εξαµήνου «Ψηφιακές
Επικοινωνίες» (κωδ. 6ΚΠ01), µε την προϋπόθεση ότι δεν θα προσµετρηθεί το µάθηµα
«Ψηφιακές Επικοινωνίες» στα απαιτούµενα επιλογής µαθήµατα του 6ου εξαµήνου.
iii) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Τµήµα µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2013-2014
οφείλουν να εξεταστούν επιτυχώς συνολικά σε 14 µαθήµατα επιλογής, εκ των οποίων
τουλάχιστον ένα (1) µάθηµα επιλογής του 5ου εξαµήνου, τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα
επιλογής του 6ου εξαµήνου, τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα επιλογής του 7ου εξαµήνου, και
τουλάχιστον δύο (2) µαθήµατα επιλογής του 8ου εξαµήνου.

Στο παρόν Πρόγραµµα Σπουδών µετονοµάζονται, τα ακόλουθα µαθήµατα:
•

«Βιοχηµεία» µετονοµάζεται σε «Βιοχηµεία και Φυσιολογία»

•

«Ανατοµία και Φυσιολογία Ι» µετονοµάζεται σε «Ανατοµία και Φυσιολογία»

•

«Ανατοµία και Φυσιολογία ΙΙ» µετονοµάζεται σε «Ειδικά Θέµατα Ανατοµίας και
Φυσιολογίας»

•

«Αγγλικά ΙΙΙ» µετονοµάζεται σε «Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική»

•

«Αγγλικά ΙV» µετονοµάζεται σε «Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική»

•

«Θεωρία Γράφων» µετονοµάζεται σε «Θεωρία Γραφηµάτων»

•

«Γενετική και Ασθένειες-Πληθυσµιακή Γενετική» µετονοµάζεται σε «Γενετική
Επιδηµιολογία»

•

«Ειδικά Θέµατα Βιοπληροφορικής και Βιοηθική» µετονοµάζεται σε «Ειδικά Θέµατα
Βιοηθικής και Μεθοδολογία της Έρευνας»

•

«Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή» µετονοµάζεται σε «Αλληλεπίδραση Ανθρώπου
Υπολογιστή»

•

«Εξόρυξη Δεδοµένων και Ανακάλυψη Γνώσης» µετονοµάζεται σε «Εξόρυξη και
Ανάλυση Δεδοµένων Μεγάλου Όγκου»

•

«Προσοµοίωση Βιολογικών Συστηµάτων» µετονοµάζεται σε «Μέθοδοι Προσοµοίωσης»
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•

«Επιχειρησιακή Έρευνα» µετονοµάζεται σε «Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Έρευνα»

•

«Διασυνδεδεµένα Συστήµατα Υπολογιστών» µετονοµάζεται σε «Διασυνδεδεµένα
Δεδοµένα και Συστήµατα Υπολογιστών»

Στο παρόν Πρόγραµµα Σπουδών εισάγονται τα ακόλουθα µαθήµατα:
•

Προχωρηµένος Προγραµµατισµός

•

Μικροεπεξεργαστές

•

Υπολογιστική Όραση

•

Κρυπτογραφία

•

Μορφοκλασµατική και Υπολογιστική Γεωµετρία

•

Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Βιολογίας

•

Στατιστικός έλεγχος ποιότητας και αξιοπιστία συστηµάτων

•

Βιολογία Συστηµάτων

•

Ειδικά Θέµατα Βιοπληροφορικής

•

Ειδικά Θέµατα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

•

Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

•

Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής

•

Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένου Προγραµµατισµού

•

Εξελικτικοί Αλγόριθµοι

•

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ακολουθεί το αναλυτικό περιεχόµενο των υποχρεωτικών µαθηµάτων, των µαθηµάτων
Επιλογής κατευθύνσεων και των ελεύθερων µαθηµάτων. Στη γραµµή τίτλου της περιγραφής
κάθε µαθήµατος αναγράφονται ο τίτλος, οι ώρες διδασκαλίας της Θεωρίας και του
Εργαστηρίου και οι Πιστωτικές Μονάδες του µαθήµατος.
Α΄ ΕΤΟΣ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηµατική Ανάλυση Ι | Θ4 | Ε0 | ECTS 5
Σύνολα. Πραγµατικοί αριθµοί. Ρητοί αριθµοί. Το επεκτεταµένο σύνολο R. Διαστήµατα. Ανοικτά
και κλειστά σύνολα. Η έννοια της συνάρτησης µίας πραγµατικής µεταβλητής. Πράξεις
συναρτήσεων. Σύνθετη και αντίστροφη συνάρτηση. Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης. Μελέτη
βασικών

συναρτήσεων-εκθετικές-λογαριθµικές-τριγωνοµετρικές-υπερβολικές.

Ακολουθίες

πραγµατικών αριθµών. Φραγµένες ακολουθίες. Μονότονες ακολουθίες. Όριο ακολουθίας, ιδιότητες
σύγκλισης, χαρακτηριστικά όρια ακολουθιών. Σειρές πραγµατικών αριθµών. Βασικά κριτήρια
σύγκλισης σειρών. Συνέχεια, Παράγωγος συνάρτησης. Βασικά θεωρήµατα. Κανόνας Leibniz.
Διαφορικό. Παράγωγοι και διαφορικά ανώτερης τάξης. Δυναµοσειρές. Προσέγγιση συναρτήσεων
µε πολυώνυµα. Πολυώνυµο Taylor (Maclaurin). Αόριστο ολοκλήρωµα. Μέθοδοι ολοκλήρωσης.
Ολοκλήρωµα Riemann. Θεµελιώδες θεώρηµα Ολοκληρωτικού Λογισµού. Ιδιότητες του ορισµένου
ολοκληρώµατος.

Εφαρµογές

ορισµένου

ολοκληρώµατος.

Σειρές

Fourier.

Γενικευµένο

ολοκλήρωµα. Βασικές προτάσεις σύγκλισης. Μετασχηµατισµός Laplace. Συνήθεις διαφορικές
εξισώσεις. Εξισώσεις χωριζόµενων µεταβλητών. Οµογενείς. Γραµµικές εξισώσεις πρώτης τάξης.

Γραµµική Άλγεβρα | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Άλγεβρα πινάκων και ιδιότητες πράξεων. Αντιστρέψιµοι πίνακες. Υπολογισµός αντίστροφων και
ιδιότητες αντιστρέψιµων πινάκων. Ορίζουσες και ιδιότητές τους. Πίνακες και γραµµικά
συστήµατα. Βαθµός πίνακα. Επίλυση γραµµικών συστηµάτων µε τη µέθοδο απαλοιφής του Gauss
και µε τη µέθοδο Cramer. Διανυσµατικοί χώροι και υπόχωροι. Μελέτη σηµαντικότερων
διανυσµατικών υποχώρων (άθροισµα, τοµή, ορθογώνιο συµπλήρωµα). Γραµµικοί συνδυασµοί.
Γραµµική εξάρτηση – ανεξαρτησία διανυσµάτων. Βάση και διάσταση διανυσµατικού χώρου –
Θεώρηµα διαστάσεων υποχώρων. Διανυσµατικοί χώροι µε εσωτερικό γινόµενο. Μέτρο
διανύσµατος. Κατασκευή ορθοκανονικής βάσης µε τη µέθοδο Gram-Schmidt. Ορθογώνιοι χώροι.
Γραµµικές απεικονίσεις. Πυρήνας και Εικόνα γραµµικής απεικόνισης. Θεώρηµα διαστάσεων.
Πίνακας γραµµικής απεικόνισης. Όµοιοι πίνακες.
Χαρακτηριστικά µεγέθη. Ιδιότητες. Θεώρηµα Cayley-Hamilton. Ελάχιστο πολυώνυµο.
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Διαγωνοποίηση

πίνακα.

Κριτήρια

διαγωνοποίησης.

Φασµατικό

θεώρηµα

εφαρµογές

διαγωνοποίησης. Τετραγωνικές µορφές. Βασικά κριτήρια για συµµετρικούς πίνακες. Εφαρµογές
τετραγωνικών µορφών σε προβλήµατα ελαχιστοποίησης– µεγιστοποίησης.

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό | Θ3 | Ε2 | ECTS 5
Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αλγόριθµοι και Δοµές Δεδοµένων, Προγράµµατα, Γλώσσες
Προγραµµατισµού. Σχεδίαση, Κωδικοποίηση, Επαλήθευση. Απόδειξη Ορθότητας µε Αξιωµατική
Σηµασιολογία, Τεκµηρίωση. Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C. Απλοί τύποι δεδοµένων, Σταθερές και
Μεταβλητές, Εκφράσεις, απλές Εντολές. Δοµές Ελέγχου, Συναρτήσεις και Διαδικασίες, πέρασµα
Παραµέτρων, Επανάληψη και Αναδροµή. Έλεγχος Προγράµµατος. Εµβέλεια και Διάρκεια Ζωής
Μεταβλητών. Ανάπτυξη Προγραµµάτων µε Δοµηµένο τρόπο. Σύνθετες Δοµές Δεδοµένων και
εφαρµογές: Πίνακες, Εγγραφές, Δείκτες, Συνδεδεµένες Λίστες. Επεξεργασία Αρχείων.

Εισαγωγή στην Πληροφορική | Θ2 | Ε2 | ECTS 4
Λογισµικό

και

υλικό

(υπολογιστές

και

αλγόριθµοι,

αρογραµµατισµός

και

γλώσσες

προγραµµατισµού, ιεραρχία λογισµικού - υλικού, σηµασία αλγόριθµων). Σχεδίαση αλγορίθµων
(Προγραµµατισµός και γλώσσες προγραµµατισµού, συντακτικό και σηµασιολογία, σχεδίαση και
ανάλυση αλγόριθµων, ακολουθία εντολών, επιλογή, επανάληψη, στοιχειοποίηση, αναδροµή,
παραλληλία, δοµές δεδοµένων). Θεωρία αλγορίθµων (υπολογισιµότητα, πολυπλοκότητα,
ορθότητα). Αρχιτεκτονική υπολογιστών (δυαδική λογική, εξαρτήµατα, επικοινωνία), λογισµικό
συστήµατος (µεταφραστές, λειτουργικά συστήµατα). Βάσεις δεδοµένων (µοντέλα δεδοµένων,
σχεσιακό µοντέλο, σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων). Δίκτυα Υπολογιστών (χρησιµότητα
δικτύων

υπολογιστών,

µεταγωγή

πακέτων,

αρχιτεκτονική

δικτύων).

Κοινωνικά

θέµατα

(απασχόληση, ιδιωτική ζωή, ασφάλεια). Αριθµητικά συστήµατα. Μετατροπή βάσης. Αριθµητικές
πράξεις.

Προσηµασµένοι

δυαδικοί

αριθµοί.

Πολυπλοκότητα

αλγορίθµων.

Υπολογισµός

πολυπλοκότητας αλγορίθµων. Αλγόριθµοι αναζήτησης, ταξινόµησης και συγχώνευσης. Ανάλυση
και σχεδίαση αλγορίθµων. Οργάνωση αρχείων και µορφοποίηση αρχείου. Βασικές λειτουργίες για
κείµενα. Βασικές λειτουργίες για πίνακες, σχήµατα, εικόνες και εξισώσεις.

Φυσική | Θ4 | Ε0 | ECTS 5
Κλασική µηχανική (στοιχεία κινηµατικής, στοιχεία δυναµικής, έργο – δυναµικό και ενέργεια,
στερεό σώµα). Κυµατική (κυµατική εξίσωση, συµβολή – στάσιµο κύµα). Ηλεκτροµαγνητισµός
(ηλεκτροστατικό πεδίο, κυκλώµατα συνεχούς ρεύµατος, µαγνητικό πεδίο, εναλλασσόµενο ρεύµα,
κυµατική φύση του φωτός). Πυρηνική φυσική (Εισαγωγή στην πυρηνική φυσική, εισαγωγή στην
κβαντική φυσική).
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Βιοχηµεία και Φυσιολογία | Θ3 | Ε0 | ECTS 4
Σύνταξη, ταξινόµηση και ονοµατολογία των οργανικών ενώσεων. Είδη χηµικών δεσµών.
Διαµοριακές επιδράσεις. Ισοµέρεια: συντακτική ισοµέρεια, στερεοϊσοµέρεια (οπτική ισοµέρεια,
διαστερεοϊσοµέρεια). Γενικά για αρωµατικές ενώσεις. Εισαγωγή στη Βιοχηµεία – βασικές έννοιες
(ρυθµιστικά διαλύµατα), δοµή και λειτουργία των πρωτεϊνών (αµινοξέα, πεπτίδια, πρωτεΐνες),
ενζυµα (δοµή, µηχανισµοί δράσης, έλεγχος ενζυµικής δράσης, συνένζυµα), δοµή και λειτουργία
των νουκλεϊκών οξέων, δοµή και λειτουργία των υδατανθράκων (µονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες,
πολυσακχαρίτες), δοµή και λειτουργία των λιπιδίων (λιπαρά οξέα, τριγλυκερίδια, φωσφολοπίδια,
γλυκολιπίδια, λιποπρωτεΐνες, στερεοειδή). Εισαγωγή στις βιολογικές µεµβράνες (δοµή –
υποδοχείς). Μεταβολισµός βιοµορίων (βασικές έννοιες, ΑΤΡ). Μεταβολισµός υδατανθράκων
(γλυκόλυση, κύκλος κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, κύκλος φωσφοπεντοζών,
γλυκονεογένεση). Μεταβολισµός λιπιδίων (β-οξείδωση, κετογένεση, βιοσύνθεση χοληστερόλης).
Μεταβολισµός πρωτεϊνών (αποκαρβοξυλίωση, τρανσαµίνωση, κύκλος της ουρίας). Ορµόνες (δοµή,
µηχανισµός λειτουργίας, δράσεις).

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθηµατική Ανάλυση ΙΙ | Θ4 | Ε0 | ECTS 5
Ευκλείδειος χώρος Rn. Βασικές τοπολογικές έννοιες του Rn. Περιοχή σηµείου ανοικτά και
κλειστά σύνολα. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Όριο και συνέχεια συνάρτησης. Ιδιότητες
συνεχών συναρτήσεων. Μερικές παράγωγοι πρώτης και ανώτερης τάξης. Διαφορίσιµη
συνάρτηση. Ολικό διαφορικό και εφαρµογές του. Διαφορικό ανώτερης τάξης. Πεπλεγµένες
συναρτήσεις. Παράγωγος σύνθετης και πεπλεγµένης συνάρτησης. Παράγωγος ορίζουσας,
συναρτησιακές ορίζουσες - ανεξάρτητες/εξαρτηµένες συναρτήσεις. Ιακωβιανός µετασχηµατισµός.
Παράγωγος κατά κατεύθυνση. Θεώρηµα Taylor (Maclaurin). Τοπικά και δεσµευµένα ακρότατα.
Διπλά και τριπλά ολοκληρώµατα. Βαθµωτά και διανυσµατικά πεδία. Ανάδελτα. Κλίση.
Απόκλιση. Περιστροφή. Επικαµπύλια ολοκληρώµατα πρώτου και δεύτερου είδους. Θεώρηµα
Green και εφαρµογές. Συντηρητικά πεδία. Προσδιορισµός της δυναµικής συνάρτησης.

Διακριτά Μαθηµατικά | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή εις την λογική και τις αποδείξεις· προτασιακός λογισµός, προτασιακές ισοδυναµίες,
κατηγορήµατα και ποσοδείκτες. Θεωρία συνόλων· πράξεις συνόλων, πεπερασµένα και άπειρα
σύνολα. Σχέσεις και συναρτήσεις· ιδιότητες διµελών σχέσεων, σχέσεις ισοδυναµίας, δικτυωτά
µερικής διατάξεως, αλυσίδες και αντιαλυσίδες. Καταµέτρηση· η αρχή του περιστερεώνα, διατάξεις
και συνδυασµοί, γεννήτριες συναρτήσεις. Υπολογισιµότητα· γλώσσες και γραµµατικές, µηχανές
πεπερασµένων καταστάσεων, αναγνώριση γλωσσών. Γραφήµατα· επίπεδα, βεβαρηµένα και
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κατευθυνόµενα γραφήµατα, ατραποί, διαδροµές και κυκλώµατα, διαδροµές και κυκλώµατα Euler,
διαδροµές και κυκλώµατα Hamilton, το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή. Δένδρα· εκτείνοντα και
δυαδικά δένδρα, αλγόριθµοι δένδρων και γραφηµάτων. Αλγόριθµοι· πολυπλοκότητα αλγορίθµων,
ιδιότητες ακεραίων αριθµών, πρώτοι αριθµοί και µέγιστοι κοινοί διαιρέτες, µαθηµατική επαγωγή
και αναδροµή, διακριτές αριθµητικές συναρτήσεις.

Αντικειµενοστρεφής Προγραµµατισµός | Θ3 | Ε2 | ECTS 5
Εισαγωγή στον αντικειµενοστρεφή προγραµµατισµό. Η γλώσσα προγραµµατισµού Java,
οµοιότητες και διαφορές µε τη γλώσσα C. Τύποι µεταβλητών. Τελεστές. Βρόχοι. Διακλαδώσεις.
Κλάσεις και αντικείµενα. Μέθοδοι. Υπερφόρτωση µεθόδων. Δηµιουργοί. Ενθυλάκωση. Τυπικές
µέθοδοι. Αναφορές. Πίνακες. Κληρονοµικότητα. Αφηρηµένες κλάσεις και µέθοδοι. Διεπαφές.
Πολυµορφισµός. Πρότυπα σχεδίασης. Κατασκευή και χρήση πακέτων (βιβλιοθηκών). Κατασκευή
τεκµηρίωσης. Ολοκληρωµένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρµογών. Γενικευµένες κλάσεις και
µέθοδοι. Λίστες. Εσωτερικές κλάσεις. Εξαιρέσεις. Αρχεία. Γραφικές διεπαφές χρήστη.
Μικροεφαρµογές. Πολυνηµατισµός. Ανάπτυξη ολοκληρωµένων εφαρµογών µε αξιοποίηση
εξωτερικών πακέτων. Άλλες γλώσσες αντικειµενοστρεφούς προγραµµατισµού, π.χ., C++, C#.
Εφαρµογές Android.

Λογική Σχεδίαση | Θ2 | Ε2 | ECTS 5
Αριθµητικά συστήµατα και κώδικες. Άλγεβρα Boole. Άλγεβρα διακοπτών. Λογικές πύλες και
συµβολισµοί. Λογικές συναρτήσεις. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων. Συναρτήσεις XOR. Ανάλυση
και

σύνθεση

Πολυπλέκτες.

συνδυαστικών
Αποπλέκτες.

κυκλωµάτων.
Κωδικοποιητές.

Αριθµητικά

κυκλώµατα.

Αποκωδικοποιητές.

Αθροιστές.

Συγκριτές.

Τύποι

Αφαιρέτες.
δισταθών

παλµοκυκλωµάτων (Flip-flops) (SR, JK, D, T). Καταχωρητές. Ολισθητές. Απαριθµητές. Μνήµες.
Ανίχνευση και διόρθωση λαθών. Κώδικας Hamming. Ακολουθιακά Κυκλώµατα. Αλγοριθµικές
µηχανές καταστάσεων (ASM). Υποσύστηµα δεδοµένων. Υποσύστηµα ελέγχου. Εισαγωγή στις
Γλώσσες Περιγραφής Υλικού (HDL).

Βιολογία Ι | Θ3 | Ε1 | ECTS 4
Προέλευση και εξέλιξη των οργανισµών - Μόρια κυττάρων - Δεσµοί βιοµορίων - Οµοιότητα και
ποικιλότητα κυττάρων - Κυτταρική οργάνωση - Οργάνωση και λειτουργία πρότυπων κυτταρικών
συστηµάτων. Πρώτο επίπεδο οργάνωσης της γενετικής πληροφορίας - Κωδικοποίηση γενετικής
πληροφορίας - Δοµή του DNA - Γενετικός κώδικας - Αντιγραφή DNA - Επιδιόρθωση DNA.
Αποθήκευση και πακετάρισµα της γενετικής πληροφορίας - Πυρήνας και κυτταρικός κύκλος –
Κεντροµερίδιο – Πυρηνίσκος - Πυρηνικός σκελετός - Δοµή χρωµατίνης στο µεσοφασικό πυρήνα Δοµή και λειτουργία νουκλεοσώµατος - Υπερδοµές ανώτερης τάξης και χρωµοσώµατα. Δεύτερο
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επίπεδο ροής της γενετικής πληροφορίας - Από το DNA στο RNA - Από το RNA στις πρωτεΐνες.
Δοµή των πρωτεϊνών - Επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών - Ταξινόµηση των πρωτεϊνών σε
οικογένειες - Τρόπος λειτουργίας των πρωτεϊνών. Ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων Ρυθµιστικές αλληλουχίες του DNA - Ρυθµιστικές πρωτεΐνες – Καταστολείς - Μεταγραφικοί
παράγοντες. Γενετική ποικιλότητα - Το βακτηριακό και ευκαρυωτικό γονιδίωµα - Γενετικές
αλλαγές στα γονιδιώµατα - Φυλετική αναπαραγωγή και ανακατανοµή γονιδίων. Ερευνητική
µεθοδολογία παρατήρησης ζωντανών οργανισµών - Τεχνολογία του DNA - Υβριδισµός
νουκλεϊκών οξέων - Γενετική µηχανική. Δοµή των µεµβρανών - Μοντέλα λειτουργίας των
µεµβρανών - Ιδιότητες των κυτταρικών µεµβρανών - Μεµβρανική µεταφορά - Πρωτεΐνες φορείς
και η λειτουργία τους - Ιοντικοί δίαυλοι και το δυναµικό της µεµβράνης.

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία | Θ3 | Ε1 | ECTS 4
Εισαγωγή στην έννοια του σήµατος και τις ιδιότητες του σήµατος (Ορισµοί, δειγµατοληψία και
ανακατασκευή. Αποθήκευση σήµατος στον υπολογιστή (quantization). Οι έννοιες της συνέλιξης
και της συσχέτισης. Διακριτός µετασχηµατισµός Fourier). Εισαγωγή στην επεξεργασία εικόνας
(Βασικές έννοιες (διαστάσεις, pixel, voxel, αποθήκευση της εικόνας στον υπολογιστή). Τεχνικές
παρουσίασης της ιατρικής εικόνας (gray scale, ψευδοχρώµα). Φίλτρα στο χώρο του χρόνου
(συνέλιξη, έννοια µη γραµµικών φίλτρων). Φίλτρα στο χώρο των χωρικών συχνοτήτων. Βασικές
αρχές τµηµατοποίησης της εικόνας. Βασικές αρχές ανάλυσης της εικόνας - αναγνώριση προτύπων).
Συµπίεση δεδοµένων (Αναγκαιότητα, παραδείγµατα, συµπίεση χωρίς απώλειες, συµπίεση µε
απώλειες). Παραδείγµατα βιοϊατρικών σηµάτων (ECG, EEG) (Γενικά, αρχές συλλογής, µέθοδοι
επεξεργασίας). Παραδείγµατα ιατρικών εικόνων (X-rays, CT, MRI, SPECT, κ.λπ.) (Γενικά,
συλλογή - σχηµατισµός της εικόνας. Μέθοδοι επεξεργασίας. Μέθοδοι απεικόνισης). Η γενικότερη
εικόνα της Ιατρικής πληροφορικής: Πληροφοριακά Συστήµατα Νοσοκοµείων (ΠΣΝ) (Γενικά, δοµή
και λειτουργία, αρχιτεκτονική, παραδείγµατα).

Β΄ΕΤΟΣ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προχωρηµένος Προγραµµατισµός | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εισαγωγή σε UNIX και κλήσεις συστήµατος. Ε/Ε και χειρισµός αρχείων. Ανακατεύθυνση Ε/Ε.
Δηµιουργία διεργασιών και εκτέλεση προγραµµάτων. Επικοινωνία διεργασιών. Αγωγοί. Υποδοχές. Μη
ανασταλτική Ε/Ε. Σήµατα και χειρισµός σηµάτων.
Συγχρονισµός και σηµατοφόροι. Κλείδωµα αρχείων.
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Ουρές µηνυµάτων.

Κοινόχρηστη µνήµη.

Αρχές Ηλεκτρονικής | Θ3 | Ε2 | ECTS 6
Εξέλιξη ηλεκτρονικών διατάξεων. Μεθοδολογία κυκλωµατικής ανάλυσης κατά Kirchhoff, Thevenin
και Norton. Γραµµικό µονόπυλο και δίπυλο. Δοµή ενεργειακών ζωνών και πυκνότητα ρεύµατος εντός
ηµιαγωγού. Χαρακτηριστικές καµπύλες, λειτουργικό ισοδύναµο, ευθείες φόρτου, απόκριση µικρού
σήµατος και τεχνολογικές εφαρµογές της ηµιαγωγικής διόδου επαφής p-n, της διπολικής
κρυσταλλοτριόδου επαφής (BJT) και της κρυσταλλοτριόδου επίδρασης πεδίου (FET).

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Η δοµή του συστήµατος του υπολογιστή και οι λειτουργίες των υποµονάδων. Δεδοµένα, Εντολές και
Αρχιτεκτονική (Instruction Set Architecture). Αξιολόγηση υπολογιστών. Οργάνωση και δοµή της
κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, η αριθµητική των υπολογιστών, αλγόριθµοι αριθµητικών πράξεων,
ιδιότητες και λειτουργίες εντολών, τρόποι διευθυνσιοδότησης. Η λειτουργία της µονάδας ελέγχου,
µικροπράξεις, έλεγχος του επεξεργαστή, κύκλος εκτέλεσης εντολής. Επεξεργαστές µερικώς
επικαλυπτόµενων λειτουργιών (pipeline). Οργάνωση µνήµης, κατηγορίες µνήµης. Εσωτερική µνήµη
(µνήµες τυχαίας προσπέλασης SRAM, DRAM), ενδιάµεση µνήµη - cache (βασικά στοιχεία
σχεδιασµού, χαρτογράφηση, κ.λπ.), εξωτερική µνήµη. Υποµονάδες εισόδου - εξόδου δεδοµένων τεχνικές λειτουργίας (µέσω προγραµµατισµού, µε έλεγχο µέσω διακοπών, µε απευθείας πρόσβαση στη
µνήµη

Βιολογία ΙΙ | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Οργανίδια παραγωγής ενέργειας. Δοµή και λειτουργία µιτοχονδρίων. Οξειδωτική φωσφορυλίωση.
Δοµή και λειτουργία χλωροπλαστών. Φωτοσύνθεση. Ενδοκυττάρια διαµερίσµατα και µεταφορά.
Μονοπάτια διαλογής πρωτεϊνών, κίνηση µορίων µεταξύ κυτταροπλάσµατος και πυρήνα.
Διαµεµβρανική µεταφορά πρωτεϊνών. Μεταφορά µε κυστίδια. ΕΔ. Σύµπλεγµα Golgi. Εκκριτικά
µονοπάτια. Ενδοκύτωση. Εξωκύτωση. Κυτταρική επικοινωνία και σύνδεση. Κυτταρική
σηµατοδότηση. Υποδοχείς που συνδέονται µε G πρωτεΐνες. Υποδοχείς που συνδέονται µε ένζυµα.
Κυτταροσκελετός. Ενδιάµεσα ινίδια. Μικροσωληνίσκοι. Νηµάτια ακτίνης. Κυτταρική κίνηση.
Μυϊκή συστολή. Το σύστηµα ακτίνης - µυοσίνης. Κυτταρικός κύκλος. Έλεγχος του κυτταρικού
κύκλου. Απόπτωση. Αυξητικοί παράγοντες. Σηµατοδοτικές πρωτεΐνες. Κυτταρική διαίρεση.
Μεσόφαση.

Μίτωση.

Κυτταροκίνηση.

Γενετική.

Φυλετική

αναπαραγωγή.

Μείωση.

Κληρονοµικότητα. Νόµοι της κληρονοµικότητας. Εξωκυττάρια ουσία. Συνδετικοί ιστοί. Κυτταρίνη
– Πρωτεογλυκάνη – Κολλαγόνο – Ελαστίνη - Πρωτεΐνες πολλαπλής προσκόλλησης. Υπερµοριακή
οργάνωση εξωκυτταρικών ουσιών. Ιστοί, δοµή και οργάνωση. Επιθηλιακά φύλλα. Διακυττάριοι
σύνδεσµοι. Κυτταρική εξαλλαγή και καρκίνος. Η µοριακή βάση του καρκίνου.
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Πιθανότητες και Στοιχεία Στατιστικής | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Στοιχεία Συνδυαστικής ανάλυσης. Βασικές αρχές της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Πράξεις µεταξύ
ενδεχοµένων. Η έννοια της Δεσµευµένης Πιθανότητας. Κανόνας Bayes. Η έννοια της τυχαίας
µεταβλητής. Διακριτές και συνεχείς τυχαίες µεταβλητές. Οι κυριότερες κατανοµές διακριτών και
συνεχών τυχαίων µεταβλητών. Από κοινού κατανοµή τυχαίων διακριτών και συνεχών µεταβλητών.
Μαθηµατική ελπίδα τυχαίας µεταβλητής. Διακύµανση τυχαίας µεταβλητής. Ροπές τυχαίας
µεταβλητής. Κατανοµές δειγµατοληψίας. Μέθοδοι εύρεσης εκτιµητριών (µέθοδος ροπών, µέθοδος
µεγίστης πιθανοφάνειας). Αµεροληψία, Αποτελεσµατικότητα και Συνέπεια µίας εκτιµήτριας. Μέσο
Τετραγωνικό Σφάλµα. Διάστηµα εµπιστοσύνης για την πληθυσµιακή µέση τιµή. Διάστηµα
εµπιστοσύνης για τη διαφορά των µέσων τιµών δύο πληθυσµών. Έλεγχοι υποθέσεων (µέσης τιµής,
διαφοράς µέσων τιµών, ποσοστού, διαφοράς ποσοστών, διακύµανσης, λόγου διακυµάνσεων).

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βιοστατιστική | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική. Ορολογία, βασικές έννοιες και ορισµοί. Κυριότερες µεθόδοι
Περιγραφικής Στατιστικής Ανάλυσης. Γραφικές και στατιστικές µέθοδοι περιγραφής των κυριότερων
χαρακτηριστικών ενός δείγµατος. Ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων. Ανασκόπηση παραµετρικών
ελέγχων υποθέσεων και εφαρµογές τους στην Ιατρική και τη Βιολογία. Εισαγωγή στη µη Παραµετρική
Στατιστική. Παρουσίαση των σηµαντικότερων µη παραµετρικών ελέγχων υποθέσεων και εφαρµογές
τους στην Ιατρική και τη Βιολογία. Συγκρίσεις µέσων τιµών δύο (ανεξάρτητων ή συσχετισµένων)
πληθυσµών. Συγκρίσεις µέσων τιµών k πληθυσµών. Απλή και Πολλαπλή Γραµµική Παλινδρόµηση.
Στοιχεία ανάλυσης κατηγορικών δεδοµένων. Πινάκες συχνοτήτων και πινάκες συνάφειας. Έλεγχοι
ανεξαρτησίας/συνάφειας. Συντελεστές συσχέτισης. Λόγος πιθανοτήτων. Κίνδυνος, σχετικός κίνδυνος.
Ευαισθησία και ειδικότητα. Προβλεπτική αξία. Σύγκριση δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων
ποσοστών. Έλεγχοι για συσχετισµένες παρατηρήσεις. Λογιστική παλινδρόµηση. Στοιχεία Ανάλυσης
Επιβίωσης. Φύση και ιδιότητες µοντέλων επιβίωσης. Λογοκριµένοι και πλήρεις χρόνοι ζωής. Πίνακες
επιβίωσης. Εµπειρική κατανοµή επιβίωσης. Σύγκριση συναρτήσεων επιβίωσης. Σύντοµη παρουσίαση
του µοντέλου αναλογικών κινδύνων (παλινδρόµησης) κατά Cox. Στοιχεία δειγµατοληψίας και
κλινικών δοκιµών. Τεχνικές δειγµατοληψίας. Στοιχεία σχεδιασµού επιδηµιολογικής έρευνας. Η έννοια
της κλινικής δοκιµής. Τα είδη των κλινικών δοκιµών. Οργάνωση και σχεδιασµός κλινικών δοκιµών.

Δίκτυα Υπολογιστών | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Βασικές έννοιες δικτύων. Αρχιτεκτονική OSI. Στοίβα πρωτοκόλλων διαδικτύου. Φυσικό στρώµα:
µετάδοση δεδοµένων. Οι έννοιες του φάσµατος και του εύρους ζώνης. Τεχνικές κωδικοποίησης και
διαµόρφωσης αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων. Σύγχρονη και ασύγχρονη µετάδοση. Διεπαφές.
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Έλεγχος ζεύξης δεδοµένων: Έλεγχος ροής. Παράθυρο ολίσθησης., Χρήση ζεύξης. Ανίχνευση λαθών.
Πρωτόκολλα ελέγχου ζεύξης δεδοµένων. Πρωτόκολλο πολυπλεξίας HDLC: Βασικές αρχές και είδη,
χρόνου, συχνότητας, µήκους κύµατος. Τεχνικές µεταγωγής: µεταγωγή κυκλώµατος, πακέτου και
νοητού κυκλώµατος. Αξιολόγηση επιδόσεων. Η τεχνολογία ATM. Μετάδοση κελιών. Κλάσσεις
υπηρεσιών. Οι τεχνολογίες MPLS και Frame Relay. Έλεγχος συµφόρηση και διαχείριση κίνησης σε
διάφορους τύπους δικτύου. Τοπικά δίκτυα (LANs): Ethernet, Token ring. Δίκτυα ευρείας περιοχής
(WANs): SONET. Πρωτόκολλα διαδικτύου: IP, λειτουργίες δροµολόγησης, κατάτµησης - επανένωσης
και TCP (πρωτόκολλο µεταφοράς). Έλεγχος ροής και διόρθωση σφαλµάτων. Διαδικτυακές εφαρµογές
και πρωτόκολλα υλοποίησής τους.

Δοµές Δεδοµένων | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Βασικές έννοιες στην ανάλυση αλγορίθµων. Αφηρηµένοι τύποι δεδοµένων. Πίνακες, λίστες, στοίβες,
ουρές, σωροί. Αλγόριθµοι ταξινόµησης. Δένδρα και γραφήµατα. Δένδρα αναζήτησης, ισοζυγισµένα
δέντρα και ερυθρόµαυρα δέντρα. Δοµή του συνόλου, δοµές εύρεσης-ένωσης (Union-Find) και δοµή
λεξικού. Κατακερµατισµός. Σωροί και ουρές προτεραιότητας.

Λειτουργικά Συστήµατα | Θ4 | Ε1 | ECTS 6
Στοιχεία αρχιτεκτονικής Η/Υ. Ιστορική αναδροµή. Βασικά στοιχεία ενός ΛΣ. Διεργασίες. Επικοινωνία
διεργασιών. Υποδοχές. Χρονοπρογραµµατισµός ΚΜΕ. Νήµατα. Συγχρονισµός. Σηµαφόροι και
παρακολουθητές. Αδιέξοδα. Οργάνωση µνήµης σταθερών τµηµάτων. Σύστηµα φίλων. Σελιδοποίηση
και ιδεατή µνήµη. Κρυφή µνήµη. Διαχείριση αρχείων. Χρονοπρογραµµατισµός δίσκου.

Σήµατα και Συστήµατα | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Σήµατα: ορισµοί, κατηγορίες σηµάτων, σήµατα πολλών διαστάσεων, σήµατα διακριτού χρόνου,
σήµατα συνεχούς χρόνου, προβλεψιµότητα, διάρκεια σηµάτων, αιτιότητα, ενέργεια και ισχύς
σηµάτων, περιοδικότητα, συµµετρία, πράξεις σηµάτων, γραµµική συνέλιξη σηµάτων, συσχέτιση
σηµάτων, τυχαία σήµατα διακριτού χρόνου, διδιάστατα σήµατα. Μετασχηµατισµός Fourier
συνεχούς χρόνου – CTFT (ορισµός, ζεύγη, ιδιότητες CTFT, CTFT σηµάτων ισχύος, υπολογισµός
και φυσική σηµασία CTFT). Μετασχηµατισµός Fourier διακριτού χρόνου – DTFT (ορισµός, ζεύγη,
ιδιότητες, υπολογισµός DTFT, συνέλιξη µέσω DTFT, DTFT αυτοσυσχέτισης). Μετασχηµατισµός
Laplace – LT (µονόπλευρος LT, ζεύγη LT, περιοχή σύγκλισης, ιδιότητες LT, θεώρηµα αρχικής και
τελικής τιµής, αντίστροφος LT, αµφίπλευρος LT). Μετασχηµατισµός z – ΖΤ (δίπλευρος ΖΤ,
περιοχή σύγκλισης, ζεύγη ΖΤ, ιδιότητες και υπολογισµός ΖΤ, πόλοι και µηδενικά, συνέλιξη µέσω
ΖΤ, µονόπλευρος ΖΤ, αντίστροφος ΖΤ, ευστάθεια σηµάτων). Συστήµατα (ορισµοί, ιδιότητες
συστηµάτων, LTI συστήµατα, ιδιότητες LTI συστηµάτων). LTI συστήµατα συνεχούς χρόνου
(περιγραφή LTI συστηµάτων συνεχούς χρόνου µε διαφορικές εξισώσεις, απόκριση συχνοτήτων
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µέσω CTFT, συνάρτηση µεταφοράς µέσω ML, ευστάθεια συστηµάτων). LTI συστήµατα διακριτού
χρόνου (περιγραφή LTI συστηµάτων διακριτού χρόνου µε εξισώσεις διαφορών, FIR, IIR, επίλυση
εξισώσεων διαφορών, απόκριση συχνότητας µέσω DTFT, συνάρτηση µεταφοράς µέσω ΖΤ,
σύστηµα ανάδρασης).

Γ΄ΕΤΟΣ
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Βάσεις Δεδοµένων | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εισαγωγή στα συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων (ΣΔBΔ). Αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ.
Μοντελοποίηση δεδοµένων µε το µοντέλο οντοτήτων - συσχετίσεων. Σχεσιακό µοντέλο. Σχεσιακή
άλγεβρα και σχεσιακός λογισµός. Γλώσσα SQL. Σχεδιασµός µίας BΔ. Φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ.
Μέσα αποθήκευσης. Οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι. Δενδρικοί κατάλογοι και αρχεία (Β-δένδρα,
Β+δένδρα). Τυχαία στατικά και δυναµικά αρχεία (κατακερµατισµός). Επεξεργασία και βελτιστοποίηση
ερωτήσεων. Επεξεργασία συναλλαγών και τεχνικές ταυτοχρονισµού. Τεχνικές ανάκτησης, Τεχνικές
ασφαλείας και εξουσιοδότησης.

Βιοπληροφορική Ι | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εισαγωγή: ορισµός και Ιστορία της Βιοπληροφορικής. Υποδιαιρέσεις. Είδη των δεδοµένων
στη Βιοπληροφορική. Βάσεις δεδοµένων: βάσεις δεδοµένων βιβλιογραφίας, αλληλουχιών
πρωτεϊνών και DNA, δοµών, διπλωµάτων και οικογενειών, εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων,
εργαλεία ανάλυσης της πληροφορίας που είναι αποθηκευµένη στις βάσεις δεδοµένων –
Entrez, SRS. Στοίχιση ακολουθιών: Μέθοδοι εύρεσης οµοιοτήτων σε αλληλουχίες, οµολογία
και οµοιότητα αλληλουχιών και η σηµασία τους, αλγόριθµοι δυναµικού προγραµµατισµού,
ολική στοίχιση – Global Alignment – αλγόριθµος των Needleman και Wunch, τοπική
στοίχιση – Local Alignment – αλγόριθµος των Smith και Waterman, υπολογισµός της
στατιστικής σηµαντικότητας της στοίχισης, πίνακες οµοιότητας και η σηµασία τους, ποινές
για τα κενά, ευριστικές µέθοδοι για αναζήτηση οµοιοτήτων σε βάσεις δεδοµένων BLAST,
FASTA.

Πολλαπλή

στοίχιση

αλληλουχιών:

Πολυδιάστατοι

αλγόριθµοι

δυναµικού

προγραµµατισµού, ευριστικές µέθοδοι πολλαπλής στοίχισης ακολουθιών – CLUSTAL,
DIALIGN, T-Coffee, κλπ – φυλογενετικά δένδρα και πολλαπλές στοιχίσεις. Αλγόριθµοι
πρόγνωσης στηριζόµενοι στην ακολουθία πρωτεϊνών και DNA: Πρόγνωση δευτεροταγούς
δοµής πρωτεϊνών και RNA, πρόγνωση διαµεµβρανικών τµηµάτων πρωτεϊνών και
προσανατολισµού τους, εύρεση πιθανών γονιδίων σε ακολουθίες DNA, Hidden Markov
Models και Νευρωνικά Δίκτυα στη Βιοπληροφορική. Oι αλγόριθµοι forward και backward,
αποκωδικοποίηση (αλγόριθµοι Viterbi, Nbest, Posterior, Posterior - Viterbi, OAPD),
εκτίµηση παραµέτρων µε τους αλγόριθµους Baum - Welch και Gradient Descent, ειδικές
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τροποποιήσεις του Hidden Markov Model για βιολογικά δεδοµένα (Class HMM, αλγόριθµοι
για σηµασµένες ακολουθίες, αλγόριθµοι ενσωµάτωσης πειραµατικής πληροφορίας, profile
Hidden Markov Models)

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εισαγωγή, Βασικές Έννοιες, Απλοποιηµένο µοντέλο τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Σήµατα και
συστήµατα. Σειρές και µετασχηµατισµός Fourier. Τυχαία Σήµατα, Στοχαστικές διαδικασίες. Ανάλυση
στο πεδίο της συχνότητας, Στοιχειώδη φίλτρα, Φασµατική πυκνότητα. Θεωρία θορύβου, Περιορισµοί
στις επικοινωνίες. Συστήµατα διαµόρφωσης ΑΜ, ΑΜ-DSB-SC, AM-SSB. Διαµόρφωση γωνίας,
Διαµόρφωση φάσης, Διαµόρφωση συχνότητας. Διατάξεις και εφαρµογές διαµόρφωσης. Επίδραση του
θορύβου στην αποδιαµόρφωση. Ψηφιακή µετάδοση αναλογικών σηµάτων, Κωδικοποίηση πηγής,
Κβάντιση, PCM, DPCM, Δέλτα διαµόρφωση, Τύποι καναλιών. Ψηφιακή µετάδοση µέσω καναλιού
προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου (AWGN), Διαµόρφωση παλµών κατά πλάτος PAM, Ψηφιακή
διαµόρφωση. Ψηφιακή µετάδοση µέσω AWGN καναλιών περιορισµένου εύρους ζώνης, Διασυµβολική
παρεµβολή και αντιµετώπισή της, Βασικά στοιχεία της θεωρίας πληροφορίας.

Τεχνολογίες Εφαρµογών Διαδικτύου | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή. Συσχετισµός µε το WWW. Αρχιτεκτονικές πολλών στρωµάτων
(n-tier). Ο ρόλος του εξυπηρετητή web. Εξυπηρετητές εφαρµογών. Εξατοµικευµένο λογισµικό
(middleware - corba, active X, εξυπηρετητών κινήσεων, ανταλλαγής µηνυµάτων, ουρών µηνυµάτων).
Σχεδιασµός και µοντελοποίηση. Πρωτόκολλα και προγραµµατισµός σε HTML, DHTML, XML, κ.λπ.
Παράπλευρος - προγραµµατισµός εξυπηρετητή: JSP, ASP, επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων.
Σχεδιασµός και ανάπτυξη εφαρµογών.

Στοιχεία Θεωρίας Πληροφορίας & Κωδίκων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγικές έννοιες. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων. Ορισµός και µέτρο πληροφορίας, Εντροπία,
Αµοιβαία πληροφορία, Μελέτη πηγών διακριτών µηνυµάτων, Πηγές χωρίς µνήµη και πηγές Markov,
Πηγές συνεχών µηνυµάτων. Διακριτά Κανάλια χωρίς µνήµη, Συνεχή κανάλια, Χωρητικότητα
καναλιού. Κωδικοποίηση πηγής, Ταξινόµηση κωδίκων. Κωδικοποίηση καναλιού, Θεωρήµατα
κωδικοποίησης

Shannon.

Γραµµικοί

κώδικες,

Κυκλικοί

κώδικες,

Συνελικτικοί

κώδικες.

Κρυπτογραφία.

Ψηφιακή Επεξεργασία Βιοσηµάτων | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Αρχές ψηφιακής επεξεργασίας βιοσηµάτων. Ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της
συχνότητας, φάσµα σήµατος, συσχέτιση, συνέλιξη. Βιοσήµατα διακριτού χρόνου. Διακριτός
µετασχηµατισµός Fourier και ταχύς µετασχηµατισµός Fourier. Ιδιότητες και σχεδίαση ψηφιακών

43

φίλτρων. Ανάλυση βιοσηµάτων µε χρήση της θεωρίας κυµατιδίου. Αναγνώριση προτύπων και
νευρωνικά δίκτυα. Εφαρµογές επεξεργασίας και ανάλυσης Ηλεκτροκαρδιογραφικών (ΗΚΓ),
ηλεκτροεγκεφαλογραφικών (ΗΕΓ), και ηλεκτροµυογραφικών (ΗΜΓ) σηµάτων. Ασκήσεις και
εργαστήρια µε χρήση του περιβάλλοντος Matlab.

Θεωρία Υπολογισµού | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Γλώσσες και µοντέλα υπολογισµού. Ντετερµινιστικά πεπερασµένα αυτόµατα. Μή-ντετερµινισµός.
Κανονικές πράξεις. Κανονικές γλώσσες και κανονικές εκφράσεις. Γραµµατικές. Μή-κανονικές
γλώσσες. Το Λήµµα της Άντλησης. Ντετερµινιστικά και µή-ντετερµινιστικά αυτόµατα στοίβας.
Γλώσσες µε συµφραζόµενα και χωρίς συµφραζόµενα. Ιεραρχία Chomsky. Μηχανές Turing και
υπολογίσιµες συναρτήσεις. Θέση Church-Turing. Αναγνωρίσιµες και αποφασίσιµες γλώσσες.
Αναδροµικά και αναδροµικά αριθµήσιµα σύνολα. Μή-αποκρίσιµα προβλήµατα. Το πρόβληµα του
Τερµατισµού. Υπολογιστική πολυπλοκότητα. Αναγωγές προβληµάτων. Οι κλάσεις P και NP.
Πολυωνυµικοί µετασχηµατισµοί και NP - πληρότητα. Το θεώρηµα του Cook. NP - πλήρη προβλήµατα
και αναγωγές.

Μικροεπεξεργαστές | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εσωτερική οργάνωση του µικροεπεξεργαστή. Βασικά ψηφιακά κυκλώµατα µικροεπεξεργαστή.
Συµβολική γλώσσα (Assembly) και εκτέλεση προγράµµατος. Συµβολοµετάφραση. Χρονισµός.
Μνήµη. Επικοινωνία µικροεπεξεργαστή µε εξωτερικές συσκευές εισόδου/εξόδου. Μελέτες περίπτωσης
µικροεπεξεργαστών. Χρήση αναπτυξιακών συστηµάτων. Ανάπτυξη κώδικα και προσοµοίωση.

Αριθµητική Ανάλυση | Θ2 | Ε2 | ECTS 5
Αριθµητικά σφάλµατα υπολογιστή. Γραµµικά συστήµατα: µέθοδος απαλοιφής Gauss. Μέθοδοι
παραγοντοποιήσης LU και Choleski. Νόρµες - Ευστάθεια γραµµικών συστηµάτων. Γενική
επαναληπτική µέθοδος. Μέθοδοι Jacobi και Gauss – Seidel. Υπολογισµός ιδιοτιµών και
ιδιοδιανυσµάτων. Ελάχιστα τετράγωνα: βέλτιστη διακριτή προσέγγιση, βέλτιση συνεχής προσέγγιση.
Παρεµβολή και προσέγγιση: παρεµβολή Lagrange, παρεµβολή Hermite. Αριθµητική ολοκλήρωση.
Μέθοδοι ολοκλήρωσης τύπου Lagrange, ολοκλήρωση κατά Gauss. Μη γραµµικές αλγεβρικές
εξισώσεις: εντοπισµός ριζών και µέθοδος διχοτόµησης. Γενική επαναληπτική µέθοδος. Μέθοδοι
Newton – Raphson, κ.λπ. Μέθοδος Bernoulli για πολυωνυµικές εξισώσεις. Διαφορικές εξισώσεις.
Μονοβηµατικές µέθοδοι Taylor και Runge-Kutta. Πολυβηµατικές µέθοδοι.

Ανατοµία και Φυσιολογία | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Περιγραφή της δοµής και της λειτουργίας των συστηµάτων του ανθρώπινου Οργανισµού. Ερειστικό
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(Σκελετικό σύστηµα). Μυϊκό σύστηµα. Πεπτικό σύστηµα. Αναπνευστικό σύστηµα. Μελέτη των
συστηµάτων αυτών µε τρισδιάστατη απεικονιστική µεθοδολογία.

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνων µε εφαρµογές στη βιοϊατρική. Ψηφιακή
αναπαράσταση και σύνθεση εικόνων. Δειγµατοληψία εικόνων και περιοχές ενδιαφέροντος.
Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί. Τελεστές. Καθολικοί και τοπικοί µετασχηµατισµοί έντασης
αποχρώσεων. Συνέλιξη, φίλτρα, διδιάστατος διακριτός µετασχηµατισµός Φουριέ, και διακριτός
µετασχηµατισµός κυµατιδίων. Μορφολογικοί µετασχηµατισµοί. Εισαγωγή στην επεξεργασία
έγχρωµων εικόνων, θεωρία χρώµατος και χρωµατικοί χώροι. Αλγόριθµοι βελτίωσης, τµηµατοποίησης
και συµπίεσης εικόνων. Αλγόριθµοι εξαγωγής χαρακτηριστικών χρώµατος, υφής και σχήµατος από
περιοχές

ενδιαφέροντος.

Αλγόριθµοι

εντοπισµού

σηµείων

ενδιαφέροντος,

και

εντοπισµού

αντικειµένων σε εικόνες. Εφαρµογές σε διάφορα είδη βιοϊατρικών εικόνων, συµπεριλαµβανοµένων
ενδοσκοπικών, υπερήχων, ακτινογραφιών, τοµογραφιών, µικροσυστοιχιών DNA κ.α.

Γραφική Υπολογιστών | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στη Γραφική Υπολογιστών (Γ.Υ.), σωλήνωση και υλικό Γ.Υ. Μέθοδοι υπολογισµού και
χάραξης ευθυγράµµων τµηµάτων, κύκλων και κωνικών τοµών, τεχνικές εξοµάλυνσης, µέθοδοι
υπολογισµού και γεµίσµατος πολυγώνων, µέθοδοι αποκοπής γραµµών και πολυγώνων στις δύο
διαστάσεις. Διδιάστατα και τριδιάστατα συστήµατα συντεταγµένων και µετασχηµατισµοί, σύνθετοι
µετασχηµατισµοί, οµογενείς συντεταγµένες, προβολές και µετασχηµατισµοί θέασης. Αναπαράσταση
και απλούστευση προτύπων. Παραµετρικές καµπύλες και επιφάνειες, επιφάνειες Bézier και Spline,
αναπαράσταση επιφανειών και παραµόρφωση, εφαρµογή στα ανατοµικά πρότυπα. Χρωµατικά
πρότυπα, µελανόλευκη αυτοτυπία, πρότυπα φωτισµού και σκίασης. Αναπόληση τριδιαστάτων
δεδοµένων, απόδοση επιφανειών και όγκων, εφαρµογές σε βιοϊατρικά δεδοµένα, ψηφιακή
ανακατασκευασµένη ακτινογραφία από δεδοµένα αξονικού τοµογράφου, µέθοδοι τριγωνισµού
επιφανειών, ανακατασκευή τριδιαστάτων επιφανειών, αλγόριθµος προελαυνόντων κύβων για απόδοση
ιατρικών δεδοµένων. Μετασχηµατισµοί ελαστικότητας, γεωµετρικές παραµορφώσεις εικόνων σε δύο
και τρεις διαστάσεις µε εφαρµογή στην χωρική διατροπική καταχώριση εικόνων, π.χ. Αξονική
τοµογραφία - Αξονική τοµογραφία εκποµπής µονήρους φωτονίου, σε σχεδιασµό ραδιοθεραπειών και
προσοµοίωση επεµβάσεων, κατασκευή τριδιαστάτων ατλάντων ανατοµικών µορφών, σύντηξη
πληροφοριών από διαφορετικά συστήµατα εικονισµού.
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Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Η έννοια του αλγορίθµου και της πολυπλοκότητας. Μέθοδοι σχεδιασµού καλών αλγορίθµων: “διαίρει
και κυρίευε”, δυναµικός προγραµµατισµός, άπληστοι αλγόριθµοι. Εφαρµογές στη θεωρία γραφηµάτων
(αναζήτηση σε βάθος, αναζήτηση σε πλάτος, ελάχιστο δένδρο-σκελετός, διαδροµή ελαχίστου
κόστους). Επεξεργασία δεδοµένων (διάταξη και αναζήτηση). Αλγεβρικά προβλήµατα (υπολογισµός
πολυωνύµων, πολλαπλασιασµός πινάκων). Αλγόριθµοι πολυωνυµικού χρόνου και ΝΡ-πλήρη
προβλήµατα. Εύκολα και δύσκολα προβλήµατα συνδυαστικής βελτιστοποίησης, προβλήµατα
απόφασης, οι κλάσεις P και NP, προβλήµατα NP-complete και αναγωγές. Το πρόβληµα του σακιδίου
(knapsack problem), το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή (TSP). Παράλληλοι και κατανεµηµένοι
αλγόριθµοι.

Αναγνώριση Προτύπων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Συστήµατα αναγνώρισης προτύπων. Ταξινοµητές Bayes, πλησιέστερου γείτονα. Παραµετρική
εκτίµηση πυκνότητας πιθανότητας (maximum Likelihood, maximum Apotseriori). Μη παραµετρικές
µέθοδοι εκτίµησης πιθανότητας (παράθυρα Parzen). Μη γραµµικοί ταξινοµητές. Αλγόριθµος
perceptron. Πολυστρωµατικά νευρωνικά δίκτυα. Γέννηση χαρακτηριστικών: Σχήµατα αναπαράστασης
και περιγραφής µορφών, περιγράµµατα, σχήµατα αναπαράστασης και περιγραφής περιγράµµατος,
κώδικας αλύσου, πολύγωνα, υπογραφές, µετασχηµατισµοί Fourier, σχήµατα περιγραφής εσωτερικού
περιοχής εικόνας, ροπές, υφή.

Βιοπληροφορική ΙΙ | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Η γλώσσα PERL: Βαθµωτές µεταβλητές, τελεστές, λίστες, πίνακες, ευρετήρια, δοµές ελέγχου,
διαχείριση εισόδου - εξόδου, ταύτιση προτύπων και κανονικές εκφράσεις, εφαρµογές της PERL στη
Βιοπληροφορική (διαχείριση αρχείων βιολογικών δεδοµένων µεγάλου όγκου, επεξεργασία αρχείων
Uniprot, GenBank, PDB, PFAM κλπ, συγγραφή λογισµικού Βιοπληροφορικής, το πρόγραµµα
BIOPERL). Αλγόριθµοι στη Βιοπληροφορική: Δυναµικός προγραµµατισµός στη Βιοπληροφορική,
αλγόριθµοι τοπικής, άλλες εφαρµογές δυναµικού προγραµµατισµού. Συγκριτική και υπολογιστική
γονιδιωµατική, µέθοδοι ανάλυσης γονιδωµάτων. Δοµική βιοπληροφορική, Αναπαράσταση βιολογικών
δοµών, αναγνώριση πρωτεϊνικού διπλώµατος, προσαρµογή και υπέρθεση δοµών στο χώρο, συγκριτική
προτυποποίηση µε βάση την οµολογία, Αγκυροβόληση δοµών. Υπολογιστικές Γραµµατικές και
εφαρµογές (αναδίπλωση RNA, πρωτεϊνών). Ανάλυση Μικροσυστοιχιών DNA και δεδοµένων
γονιδιακής έκφρασης. Ανάλυση Βιολογικών Δικτύων, Μελέτη και ανάλυση διάφορων τύπων
Βιολογικών Δικτύων όπως: Δίκτυα Πρωτεϊνικών Αλληλεπιδράσεων, Μεταγραφικά Ρυθµιστικά
Δίκτυα, Δίκτυα Μεταγωγής Σήµατος, Μεταβολικά - Βιοχηµικά Δίκτυα, κλπ. Νευρωνικά Δίκτυα στη
Βιοπληροφορική (πρόγνωση δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών πρωτεϊνών)
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Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά | Θ4 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγικές έννοιες στις Διαφορικές Εξισώσεις: Oρισµοί, Έννοια λύσης και γεωµετρικά
χαρακτηριστικά. Προβλήµατα αρχικών-συνοριακών τιµών. Καλά ορισµένα προβλήµατα. Διαφορικές
εξισώσεις χωριζόµενων µεταβλητών. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης. Εξίσωση
Bernoulli, Riccati, Lagrange. Πλήρης και µη-πλήρης διαφορικές εξισώσεις - Πολλαπλασιαστής Euler.
Γραµµικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΓΔΕ): Γενική θεωρία. Γραµµική ανεξαρτησία. Ορίζουσα Wronski.
Ύπαρξη και µοναδικότητα λύσης-θεωρήµατα Picard, Peano. Οµογενείς γραµµικές διαφορικές
εξισώσεις µε σταθερούς συντελεστές. Γραµµικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης µε σταθερούς
συντελεστές. Η µέθοδος µεταβολής των παραµέτρων (Lagrange). Η µέθοδος των προσδιοριστέων
συντελεστών. Διαφορικές εξισώσεις Euler. Επίλυση µε δυναµοσειρές. Εξίσωση Legendre. Θεωρία
Frobenius. Εξισώσεις Gamma και Βessel. Γραµµικά συστήµατα διαφορικών εξισώσεων µε σταθερούς
συντελεστές. Οµογενή/µη οµογενή γραµµικά συστήµατα. Επίλυση συστηµάτων µε τη µέθοδο Euler.
Χρήση υπολογιστικών πακέτων (Matlab) για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων. Εφαρµογές των
διαφορικών εξισώσεων σε απλά µοντέλα βιολογικών συστηµάτων όπως προβλήµατα µεταβολής
πληθυσµών, κατανοµών φαρµάκου στο αίµα κ.α. Γενικευµένο ολοκλήρωµα.

Μετασχηµατισµός

Laplace: Ορισµός. Ιδιότητες. Αντίστροφος µετασχηµατισµός Laplace. Εφαρµογές στη λύση
Γραµµικών Διαφορικών Εξισώσεων. Μετασχηµατισµός Fourier: Ορισµός. Ιδιότητες. Αντίστροφος
µετασχηµατισµός Fourier. Εφαρµογές στη λύση Γραµµικών Διαφορικών Εξισώσεων.

Ψηφιακές Επικοινωνίες | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Μοντέλο ψηφιακού τηλεπικοινωνιακού συστήµατος. Αναπαράσταση ψηφιακών σηµάτων στα πεδία
του χρόνου και της συχνότητας, Μίξη-Διαµόρφωση. Βασικές αρχές των ψηφιακών επικοινωνιών,
Παράγοντες σχεδίασης, Χωρητικότητα καναλιού. Μετάδοση δεδοµένων σε βασική ζώνη,
Διασυµβολική παρεµβολή, Φίλτρα Nyquist, Προσαρµοσµένα φίλτρα, Σηµατοδοσία µερικής
απόκρισης. Πηγές και παραδείγµατα υποβάθµισης του καναλιού, Παραµόρφωση, Παρεµβολές,
Θόρυβος, Χαρακτηριστικά τηλεφωνικού και ασύρµατου καναλιού. Ψηφιακή διαµόρφωση διέλευσης
ζώνης, Ψηφιακές διαµορφώσεις ASK, PSK, FSK. Ψηφιακή διαµόρφωση πολλαπλών επιπέδων.
Θεωρία κωδικοποίησης και εφαρµογή. Τεχνικές ψηφιακής διαµόρφωσης πολλαπλών χρηστών, FDMA,
TDMA, CDMA.

Ενσωµατωµένα Συστήµατα Υπολογιστών στη Βιοϊατρική Θ2 | Ε2 | ECTS 5
Εισαγωγικά θέµατα: Εφαρµογές ενσωµατωµένων συστηµάτων. Τεχνολογικός χώρος σχεδίασης και
διεπιστηµονικότητα. Σχεδιαστικά επίπεδα αφαίρεσης (abstraction levels) και ροές σχεδίασης (design
flows).

Προδιαγραφές

και

απαιτήσεις

συστήµατος.

Υποσυστήµατα:

Μικροεπεξεργαστές.

Μικροελεγκτές. Πρωτόκολλα Επικοινωνίας. Μνήµες. Αισθητήρες. Διεπαφές και διασύνδεση
περιφερειακών. Εργαλεία σχεδίασης: Ανάπτυξη κώδικα περιγραφής σε Γλώσσα Περιγραφής Υλικού
(HDL) και/ή Περιγραφής Συστήµατος (SDL). Ιεραρχική µοντελοποίηση. Εργαλεία CAD και η χρήση
τους. Σχεδίαση συστηµάτων µε εργαλεία CAD. Επίλυση προβληµάτων µε εργαλεία CAD.
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Προσοµοίωση µε χρήση λογισµικού προσοµοίωσης. Σχεδίαση Συστήµατος: Μεθοδολογία ανάπτυξης
συστηµάτων, milestones. Μέθοδοι συσχεδίασης υλικού - λογισµικού, µοντελοποίηση συστήµατος.
Aποσύνθεση και κατάτµηση συστηµάτων. Σχεδίαση υλικού: Τεχνολογία PAL/GAL/FPGA. Χρήση
SRAM σε σχεδίαση. Μέθοδος one - hot. Υπολογισµός κρίσιµου µονοπατιού. Καθυστερήσεις εντός και
εκτός

κυκλώµατος

για

κυκλώµατα

υψηλής

ολοκλήρωσης.

Μοντέλα

µετάδοσης

σήµατος.

Προσοµοίωση (simulation). Σχεδίαση µε περιορισµό λογικής πολυπλοκότητας, ή περιορισµένο αριθµό
ακροδεκτών. Σχεδίαση λογισµικού: Μικροελεγκτές. Χαρτογράφηση µνήµης. Επικοινωνία µε
περιφερειακά. Μέθοδος δειγµατοληψίας και µέθοδος διακοπών για υλοποίηση συστηµάτων
πραγµατικού χρόνου. Ανάπτυξη λογισµικού οδηγών (driver) υλικού. Μέθοδοι αλλαγής προγράµµατος
ενσωµατωµένων συστηµάτων. Ταχεία ανάπτυξη συστηµάτων. Αξιολόγηση: Δοκιµή, πιστοποίηση και
ποιοτικός έλεγχος. Διεθνή πρότυπα. Εφαρµογές Βιοϊατρικής: Σύνδεση αισθητήρων. Μετατροπή
σήµατος Ψηφιακό-σε-Αναλογικό και Αναλογικό-σε-Ψηφιακό. Προ-επεξεργασία σήµατος. Ενίσχυση
σήµατος. Επικοινωνία µε τον επεξεργαστή. Ανάπτυξη κυκλωµάτων και συστηµάτων για την
Βιοϊατρική και αλγορίθµους βιοϊατρικής. Περιπτώσεις µελέτης. Ειδικά θέµατα σχεδίασης: Σχεδίαση
για επιβεβαίωση λειτουργίας. Μέθοδοι εξεύρεσης λαθών (debugging) για µεγάλα, σύνθετα, ή γρήγορα
συστήµατα. Υπολογισµοί στατικής και δυναµικής ισχύος, µέθοδοι ψύξης. Μέθοδοι εξοικονόµησης
ισχύος για αυτόνοµα συστήµατα. Σχεδίαση µε περιορισµούς. Περιορισµοί σε εφαρµογές πραγµατικού
χρόνου. Τεχνολογίες για υπολογισµό, αποθήκευση, Ι/Ο, επικοινωνία. Αρτηρίες δεδοµένων και
ελέγχου. Διαχείριση πολυπλοκότητας. Φαινόµενα προερχόµενα από την αλλαγή κλίµακας. Συστήµατα
προτυποποίησης και τεχνολογία ανοικτού υλικού.

Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισµού | Θ3 | Ε1 |ECTS 5
Αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ιατρικών συσκευών. Βασικές αρχές βιοϊατρικής ηλεκτρονικής και
µετρήσεων µε έµφαση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την επιλογή µετατροπέων, οργάνων και
συστηµάτων για τη συλλογή και επεξεργασία βιοϊατρικών δεδοµένων. Διατάξεις καταγραφής
βιοσηµάτων (πίεσης, ροής, βιοηλεκτρικών δυναµικών, θερµοκρασίας, µετατόπισης) και ενισχυτές.
Αισθητήρες και βιοαισθητήρες: χηµικοί, ηλεκτροχηµικοί, οπτικοί, πιεζοηλεκτρικοί. Δίκτυα
βιοαισθητήρων και ιατρική παρακολούθηση. Βιοϋλικά και επιλογή βιοϋλικών. Εµφυτεύσιµες
συσκευές. Τεχνητά όργανα. Όρια και κανονισµοί ασφαλείας ιατρικών συσκευών.

Ειδικά θέµατα Ανατοµίας και Φυσιολογίας | Θ3 | Ε1 | ECTS 5
Περιγραφή της δοµής και της λειτουργίας των συστηµάτων του ανθρώπινου Οργανισµού.
Καρδιαγγειακό σύστηµα. Νευρικό σύστηµα. Ουροποιητικό σύστηµα. Γεννητικό σύστηµα άρρενος και
θήλεος. Αδενικό σύστηµα. Σύστηµα αισθητηρίων οργάνων.
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Ανάλυση Συστηµάτων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Σύστηµα, υποσύστηµα και περιβάλλον. Παραδοσιακές τεχνικές για ανάπτυξη συστηµάτων και
µειονεκτήµατα. Σύγχρονες τεχνικές και µεθοδολογίες για ανάπτυξη συστηµάτων. Ανάλυση
προβλήµατος. Τεχνικές για συλλογή δεδοµένων. Ανάπτυξη συστηµάτων προσανατολισµένη στις
διαδικασίες: Δοµηµένα αγγλικά, πίνακες και δένδρα αποφάσεων, ανάλυση δεδοµένων, µοντέλο
οντοτήτων συσχετίσεων, αρχές σχεδιασµού συστηµάτων, σύζευξη και συνοχή των modules, δοµηµένο
διάγραµµα, αρχές για σχεδιασµό δεδοµένων και διεπαφής χρήστη. Αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη
συστηµάτων: Αρχές της UML και διαγράµµατα για µοντελοποίηση δεδοµένων, ανάλυση, σχεδιασµό
και υλοποίηση συστηµάτων. Εργαλεία Case.

Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θεωρία Γραφηµάτων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Βασικοί παράµετροι γραφηµάτων. Μοντελοποίηση προβληµάτων µε τη βοήθεια γράφων.
Προσανατολισµένοι γράφοι, πλήρεις, διµερείς, επίπεδοι, υπογράφοι, ισοµορφισµός γράφων.
Συνεκτικές συνιστώσες, κύκλοι Euler, κύκλοι Hamilton: Εφαρµογές στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
Κωδικοποίηση γράφων. Δένδρα επικάλυψης (minimum spanning tree). Αλγόριθµοι διάσχισης.
Βέλτιστα µονοπάτια. Ροές σε δίκτυα, µέγιστη ροή, θεώρηµα max flow-min cut, δίκτυα µε άνω και
κάτω φράγµατα χωρητικότητας. Πρόβληµα ταιριάσµατος. Προβλήµατα NP - πλήρη. Κοµβική
επικάλυψη. Προβλήµατα χρωµατισµού. Προβλήµατα µέγιστης κλίκας και πυκνότερου υπογράφου.

Οργάνωση και Διοίκηση Συστηµάτων Υγείας | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στη δοµή και λειτουργία του εθνικού συστήµατος υγείας. Διεθνή συστήµατα υγείας.
Σύγκριση συστηµάτων υγείας. Το µέλλον του συστήµατος υγείας. Ζητήµατα διαχειριστικών
αρµοδιοτήτων, παρεχόµενες υπηρεσίες, νοµικό πλαίσιο, αξιολόγηση λειτουργίας συστήµατος υγείας,
πολιτική και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συστήµατα Ιατρικής Απεικόνισης | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στην ιατρική απεικόνιση. Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας ιατρικών εικόνων. Βασικές
αρχές τοµογραφικής απεικόνισης, τοµογραφία διάδοσης και τοµογραφία εκποµπής, µέθοδοι
ανακατασκευής τοµογραφικών εικόνων. Υπολογιστική τοµογραφία ακτίνων Χ: διατάξεις παραγωγής
και ανίχνευσης ακτίνων Χ, συστήµατα υπολογιστικής τοµογραφίας, κλινικές εφαρµογές, θέµατα
ασφαλείας. Πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός: φυσικές αρχές, παλµικές ακολουθίες, διαδικασίες
χαλάρωσης, τεχνικές συλλογής δεδοµένων και ανακατασκευής εικόνας, συστήµατα απεικόνισης
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µαγνητικού συντονισµού, θέµατα ασφαλείας. Μονοφωτονιακή τοµογραφία εκποµπής και τοµογραφία
εκποµπής ποζιτρονίων: βασικές αρχές, παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και ανίχνευση ακτινοβολίας,
αλγόριθµοι ανακατασκευής εικόνας, κλινικές εφαρµογές, θέµατα ασφαλείας. Διαγνωστικοί υπέρηχοι:
φυσικές αρχές, παραγωγή και ανίχνευση υπερήχων, τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές εφαρµογές.

Συστήµατα Στήριξης Ιατρικών Αποφάσεων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης υπολογιστικών συστηµάτων υποστήριξης διαγνωστικών και
θεραπευτικών αποφάσεων. Μεθοδολογίες εφαρµογής αρχών στατιστικής, επεξεργασίας σηµάτων,
θεωρίας λήψης αποφάσεων, µεθόδων τεχνητής νοηµοσύνης και µοντέλων προσοµοίωσης και
πρόβλεψης στην υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων. Συστήµατα βασισµένα σε γνώση (knowledge based
systems) και εκπαιδευόµενα συστήµατα (learning systems). Μέθοδοι αξιολόγησης και αποτίµησης
υπολογιστικών συστηµάτων υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων.

Τεχνητή Νοηµοσύνη | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Βασικές έννοιες. Ιστορικά δεδοµένα. Αναπαράσταση προβληµάτων. Αλγόριθµοι (τυφλής και
κατευθυνόµενης) αναζήτησης. Γνώση, αναπαράσταση γνώσης (λογική, δοµηµένη κανόνες).
Εναλλακτικές συλλογιστικές (µε αβεβαιότητα, µε ασάφεια). Συστήµατα γνώσης. Σχεδιασµός
ενεργειών. Αυτόνοµα προγράµµατα (πράκτορες) και κατανεµηµένα συστήµατα ΤΝ. Μη συµβολική
λογική (γενετικοί αλγόριθµοι, νευρωνικά δίκτυα). Εφαρµογές (επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
µηχανική όραση, ροµποτική).

Υπολογιστική Όραση | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγικές έννοιες, Στοιχειώδης επεξεργασία εικόνας (pixel, σηµειακοί µετασχηµατισµοί, συνέλιξη,
µη γραµµικά φίλτρα). Τµηµατοποίηση αντικειµένων σε εικόνες (ενεργά περιγράµµατα, mean shift,
τεχνικές βασισµένες σε γράφους) και video Επεξεργασία εικόνας βάσει µερικών διαφορικών
εξισώσεων 2Δ κίνηση (οπτική ροή, παρακολούθηση κινούµενων αντικειµένων, πχ. Lukas-Kanade,
Meanshift, Kalman) Εκτίµηση παραµέτρων (µετασχ. Hough, µέθοδος ελαχίστων τετραγώνων,
RANSAC) Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί εικόνας (affine, προβολικός, ελαστικοί µετασχηµατισµοί),
χωρική ταύτιση εικόνων 3Δ Οπτικοποίηση δεδοµένων (surface/volume rendering από 3D εικόνες,
σύντηξη εικόνων) Περιγραφείς εικόνας (υφή, περιοχές, περιγράµµατα, Εσιανός και Ικωβιανός)
πίνακας (Image descriptors), Ανεύρεση σηµείων ενδιαφέροντος σε εικόνες (Harris, SHIFT, SURF),
Αναγνώριση προτύπων σε εικόνες Βαθµονόµηση κάµερας (µοντέλο pinhole, ειδικές ευρυγώνιες
κάµερες). Eφαρµογές: εξαγωγή 3D πληροφορίας από εικόνες, µονο-οπτική, δυ-οπτική όραση, shape
from silhouettes Προαπαιτούµενες γνώσεις Ανάλυση, Αριθµητική ανάλυση, Γραµµική άλγεβρα,
προγραµµατισµό σε Matlab και άλλες γλώσσες
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Κρυπτογραφία | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στην κρυπτογραφία, αλγόριθµος του Ευκλείδη, modular αριθµητική, οµάδες, δακτύλιοι,
σώµατα, θεωρία της πληροφορίας, κρυπτογραφικές πράξεις, ψευδοτυχαίες ακολουθίες, µονόδροµες
hash συναρτήσεις, δίκτυα αντικατάστασης-µετάθεσης, δίκτυα Feistel, κρυπταλγόριθµοι τµήµατος,
κρυπταλγόριθµοι ροής, κρυπτοσύστηµα RSA, κρυπτοσύστηµα El Gamal, κρυπτοσύστηµα ελλειπτικών
καµπυλών, διαχείριση κλειδιών, τύποι κλειδιών, εδραίωση κλειδιών, διαµοιρασµός κλειδιών, υποδοµές
δηµοσίου κλειδιού, κρυπτογραφικά πρωτόκολλα, πρωτόκολλα αυθεντικοποίησης ταυτότητας,
πρωτόκολλα µηδενικής γνώσης, κρυπτογραφικά νοµίσµατα, bitcoin, blockchain, smart contracts

Μορφοκλασµατική και Υπολογιστική Γεωµετρία | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Μορφοκλασµατικά σύνολα και η γεωµετρία τους: Οµοιότητα, διαστάσεις, δυναµικό σύστηµα,
επαναλαµβανόµενο σύστηµα συναρτήσεων, µιγαδική, αναλυτική δυναµική, τα σύνολα Julia και
Mandelbrot, υπολογιστικές µέθοδοι κατασκευής και γραφικής αναπαράστασής τους εις τις δύο και τις
τρεις διαστάσεις. Σχεδιασµός και ανάλυση µεθόδων επεξεργασίας γεωµετρικών δεδοµένων:
γεωµετρικοί χώροι και αλγεβρικές αναπαραστάσεις σηµείων, ευθειών και καµπύλων γραµµών,
επιπέδων, επιφανειών, κ.ά., γεωµετρικός δυϊσµός, υποδιαιρέσεις του χώρου και διατάξεις επιφανειών,
το Θεώρηµα της ζώνης και οι εφαρµογές του, ακολουθίες Davenport – Schinzel και εφαρµογές αυτών,
κυρτό περίβληµα σηµείων και αλγόριθµοι εξεύρεσής του, διαγράµµατα Voronoi και τριγωνισµοί
Delaunay, τρόποι υπολογισµού των, λύσεις σε προβλήµατα γειτονίας, τριγωνισµοί σηµείων και
διατάξεων, εφαρµογές, τεχνικές αναζήτησης ανά περιοχή: δένδρα υποδιαίρεσης, τεχνικές βασισµένες
σε τυχαία δείγµατα, όπως ε – δίκτυα και ε – προσεγγίσεις, παραµετρική αναζήτηση, εφαρµογές σε
ροµποτική, όραση υπολογιστών, γραφικός και τεχνητός σχεδιασµός.

Γενετική Επιδηµιολογία | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στην Επιδηµιολογία: τύποι µελετών, αιτιολογικά µοντέλα, µέτρα επίδρασης. Γενετική
Πληθυσµών: αρχές της εξέλιξης, ισορροπία Hardy-Weinberg, SNPs και άλλοι πολυµορφισµοί..
Κλασική Γενετική: Νόµοι του Μέντελ, µονο- και διυβρυδισµός, µοντέλα κληρονοµικότητας,
φυλοσύνδετα και ολανδρικά γονίδια, οικογενειακά δέντρα, πολυγονιδιακή κληρονοµικότητα,
διεισδυτικότητα, εκφραστικότητα. Μελέτες σε οικογένειες: Οικογενειακό ιστορικό, familial
aggregation, µελέτες σε διδύµους. Σύνδεση γονιδίων: συνδεδεµένα γονίδια, ανισορροπία σύνδεσης
(LD), Ανάλυση Σύνδεσης (Linkage Analysis), Segregation analysis, εύρεση απλοτύπων. Μελέτες
Γενετικής Συσχέτισης: Case-control, family-based, GWAS. Αλληλεπίδραση γονιδίου-γονιδίου και
γονιδίου-περιβάλλοντος: Επίσταση και άλλα µοντέλα αλληλεπίδρασης γονιδίου περιβάλλοντος,
Αλληλεπιδράσεις και ασθένειες πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Μετα-ανάλυση µελετών γενετικής
συσχέτισης: η έννοια της µέτα-ανάλυσης, µεθοδολογία µετα-ανάλυσης για διάφορους σχεδιασµούς
µελετών γενετικής επιδηµιολογίας. Βάσεος δεδοµένων και εργαλεία λογισµικού γενετικής
επιδηµιολογίας. Μελέτες περίπτωσης και αναφορές σε ανθρώπινες ασθένειες.
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Ειδικά Θέµατα Υπολογιστικής Βιολογίας | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Είδη αλγορίθµων στη βιοπληροφορική και την υπολογιστική βιολογία (Ευριστικοί αλγόριθµοι,
Εξαντλητικοί

αλγόριθµοι,

Άπληστοι

αλγόριθµοι,

Αλγόριθµοι

“διαίρει

και

βασίλευε”,

Πιθανοθεωρητικοί αλγόριθµοι, Αλγόριθµοι δυναµικού προγραµµατισµού). Αλγόριθµοι δυναµικού
προγραµµατισµού

στη

Βιοπληροφορική

και

την

Υπολογιστική

Βιολογία

-εφαρµογές

και

παραδείγµατα. Εισαγωγή στη θεωρια των γράφων. Αλγόριθµοι σε γράφους. Δίκτυα στην
Υπολογιστική Βιολογία. Ανάλυση βιολογικών δικτύων. Βασικές ιδιότητες βιολογικών δικτύων. Τα
κύρια µαθηµατικά µοντέλα στα βιολογικά δίκτυα. Μηχανική µάθηση στη βιοπληροφορική.
Επιβλεπόµενη µάθηση- Μάθηση µέσω Παραδειγµάτων. Κατηγοριοποίηση και παλινδρόµηση.
Εκτίµηση Απόδοσης και Ακρίβειας. Επιλογή µεταβλητών. Μη επιβλεπόµενη µάθηση. Μέθοδοι
οµαδοποίησης. Μελέτες περίπτωσης και εφαρµογές.

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας και Αξιοπιστία Συστηµάτων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Βασικές έννοιες Στατιστικού Ελέγχου Διεργασιών, Διάγραµµα συγκέντρωσης ελαττωµάτων,
Διάγραµµα και Ανάλυση Pareto, Διαγράµµατα ελέγχου, Μοντέλο ορίων σίγµα και µοντέλο ορίων
πιθανότητας, Όρια ελέγχου και κεντρική γραµµή, Προειδοποιητικά όρια, Φυσικά όρια ανοχής µιας
διεργασίας, Εντός και εκτός ελέγχου µέσο µήκος ροής, OC καµπύλη, Διαγράµµατα ελέγχου Φάσης
Ι και Φάσης ΙΙ, Διαγράµµατα ελέγχου τύπου Shewhart για µεταβλητές και ιδιότητες, Ανάλυση της
ικανότητας µιας διεργασίας, Δείκτες ικανότητας, Διαγράµµατα ελέγχου µε µνήµη, Διαγράµµατα
ελέγχου τύπου CUSUM, Διαγράµµατα τύπου EWMA, Διαγράµµατα ελέγχου κινούµενου µέσου.
Βασικές Έννοιες της Στατιστικής Θεωρίας Αξιοπιστίας, Η έννοια της µονάδας και του συστήµατος
αξιοπιστίας σε σταθερό χρόνο, Συνάρτηση δοµής, Σύνολα διακοπής και σύνολα λειτουργίας,
Αναπαράσταση ενός συστήµατος µέσω ελαχίστων συνόλων διακοπής και λειτουργίας, Αξιοπιστία
µονότονων δοµών, Υπολογισµός της αξιοπιστίας ενός συστήµατος µε ακριβείς τύπους και µε
χρήση φραγµάτων αξιοπιστίας, Μέτρα σπουδαιότητας των µονάδων ενός συστήµατος και
εφαρµογή στη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους, Χρόνοι ζωής συστηµάτων αξιοπιστίας,
Συνάρτηση αξιοπιστίας, Βαθµίδα αποτυχίας, Συνάρτηση κινδύνου, Οι βασικές κατανοµές χρόνου
ζωής µονάδων, Χαρακτηρισµός οικογενειών κατανοµών ως προς την ιδιότητα της γήρανσης των
µονάδων, Στατιστική ανάλυση δεδοµένων χρόνων ζωής σε συστήµατα αξιοπιστίας, Παραµετρική
συµπερασµατολογία µε βάση πλήρη και περικοµµένα δεδοµένα που αφορούν χρόνους ζωής
συστηµάτων αξιοπιστίας, Εκτίµηση της συνάρτησης αξιοπιστίας, της βαθµίδας αποτυχίας, της
συνάρτησης κινδύνου και άλλων παραµέτρων. Βασικές στοχαστικές ανελίξεις διακριτού και
συνεχούς χώρου, αλυσίδες Markov.

Τεχνολογία Λογισµικού | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Τι είναι τεχνολογία λογισµικού. Κύκλος ζωής λογισµικού και µοντέλα ανάπτυξης λογισµικού:
Μοντέλο καταρράκτη, πρωτοτυποποίηση, τυπικές µέθοδοι, µοντέλο spiral. Ο ρόλος της
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τεκµηρίωσης, τύποι τεκµηρίων. Μελέτη σκοπιµότητας. Ανάλυση απαιτήσεων: προδιαγραφές
απαιτήσεων συστήµατος και λογισµικού. Σχεδιασµός συστήµατος: Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός,
αρχιτεκτονική

κατανεµηµένων

συστηµάτων,

αντικειµενοστρεφής

σχεδιασµός,

σχεδιασµός

συστηµάτων πραγµατικού χρόνου, µε επαναχρησιµοποίηση και διεπαφής χρήστη. Επαλήθευση και
επικύρωση, έλεγχος συστήµατος. Διοίκηση: διοίκηση έργου, σχεδίαση ανάπτυξης συστήµατος και
έλεγχος ανάπτυξης, διοίκηση ποιότητας και συστατικών του λογισµικού. Συντήρηση του
λογισµικού.

Βιολογία Συστηµάτων | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στη βιολογία συστηµάτων. Από τα µόρια στα µονοπάτια. Από τα µονοπάτια στα δίκτυα.
Κυκλώµατα και ηλεκτρική δραστηριότητα στα βιολογικά συστήµατα. Μαθηµατική αναπαράσταση
κυτταρικών διεργασιών. Προσοµοίωση κυτταρικών διεργασιών. Πειραµατικές τεχνικές που
χρησιµοποιούνται στη βιολογία συστηµάτων. Οργανισµοί µοντέλα. Ανάλυση βιολογικών δικτύων.
Βασικές ιδιότητες βιολογικών δικτύων. Από την τοπολογία στη λειτουργία. Τα κύρια µαθηµατικά
µοντέλα στα βιολογικά δίκτυα. Αναγνώριση αναδυόµενων χαρακτηριστικών. Βιοχηµικά δίκτυα.
Ρυθµιστικά δίκτυα. Δίκτυα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων Οικολογικά δίκτυα -τροφικές αλυσίδες.
Δίκτυα µεταγωγής σήµατος. Άλλα είδη δικτύων στη Βιοϊατρική. Η Βιολογία συστηµάτων στη
Βιοϊατρική. Λογισµικό και βάσεις δεδοµένων στη Βιολογία Συστηµάτων. Μελέτες περίπτωσης και
εφαρµογές.

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στην Διάδραση Ανθρώπου και Υπολογιστή (Δ.Α.Υ.), ορισµοί, ιστορική επισκόπηση,
τεχνικές διάδρασης, ευχρηστία εφαρµογών. Γνωστικές αναφορές, οπτική αντίληψη, γνωστικά πρότυπα
(πρότυπο ανθρωπίνου επεξεργαστή, πρότυπο διάδρασης χρήστη - συστήµατος κατά Norman,
κατανεµηµένα γνωστικά πρότυπα), αναπαράσταση γνώσης και νοητικά πρότυπα. Αρχές σχεδιασµού
διαδραστικών συστηµάτων, οι τρεις κίονες του σχεδιασµού, οδηγίες σχεδιασµού, σχεδιασµός
εικονιδίων. Αξιολόγηση σχεδιασµού, κριτήρια επιλογής των τεχνικών αξιολόγησης, ύφη αξιολόγησης
(µελέτη εργαστηρίου, µελέτη πεδίου), τεχνικές αξιολόγησης του σχεδιασµού ενός συστήµατος
(Γνωστική περιδιάβαση, ευρετική αξιολόγηση, αξιολόγηση βασισµένη στην αναθεώρηση, αξιολόγηση
βασισµένη στο πρότυπο). Αξιολόγηση υλοποίησης, τεχνικές αξιολόγησης ενός υλοποιηµένου
συστήµατος, εµπειρικές µέθοδοι (πειραµατική αξιολόγηση, τεχνικές παρατήρησης, τεχνικές
επερώτησης). Η οικογένεια προτύπων Στόχοι-Πράξεις-Μέθοδοι-κανόνες Επιλογής (Σ.Π.Μ.Ε.),
αξιολόγηση βάσει των προτύπων Σ.Π.Μ.Ε., πρότυπα σχετιζόµενα µε Σ.Π.Μ.Ε., εφαρµοσµένη ανάλυση
Σ.Π.Μ.Ε. στο σχεδιασµό, το πρότυπο στάθµης πληκτρολογήσεων (Π.Σ.Π.), Card, Moran & Newell
Σ.Π.Μ.Ε. (CMN Σ.Π.Μ.Ε.), Φυσική Σ.Π.Μ.Ε. Γλώσσα (Φ.Σ.Π.Μ.Ε.Γ.), Γνωστικός Κινητήρας
Αντίληψης Σ.Π.Μ.Ε. (Γ.Κ.Α. Σ.Π.Μ.Ε.). Σχεδιασµός στον παγκόσµιο ιστό. Σχεδιασµός συστηµάτων
ηλεκτρονικού εµπορίου. Σχεδιασµός για όλους, σχεδιασµός για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
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Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας Ι | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Η φύση των Ιατρικών δεδοµένων (λήψη, αποθήκευση,
χρήση και λήψη ιατρικής απόφασης) – Πρότυπα, Συστήµατα Κωδικοποίησης Ιατρικών

Όρων –

Συστήµατα Καταγραφής της Ιατρικής Πληροφορίας – Βάσεις Ιατρικών Δεδοµένων. Πληροφοριακά
Συστήµατα Υγείας και Ιστορική Εξέλιξη αυτών. Τεχνολογίες Δικτύων στα Πληροφοριακά Συστήµατα
Υγείας – Πρωτόκολλα Επικοινωνίας. Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου και Υποσυστήµατα των
Πληροφοριακών

Συστηµάτων

Νοσοκοµείου

(π.χ.

Κλινικά

Πληροφοριακά

Συστήµατα

–

Πληροφοριακά Συστήµατα Ιατρικών Εργαστηρίων – Ακτινολογικό Υποσύστηµα). Διαχειριστικό
Πληροφοριακό Σύστηµα Υγείας (ΔΠΣΥ) – Πληροφοριακό Σύστηµα Διοίκησης (ΠΣΔ). Σύστηµα
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Αρχές Λειτουργίας – Αρχιτεκτονικές Πληροφοριακών Συστηµάτων
Υγείας. Μέθοδοι Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Υλοποίησης Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας –
Ολοκλήρωση

και

Διαλειτουργικότητα

στα

Πληροφοριακά

Συστήµατα

Υγείας.

Ασφάλεια

Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας – Διασφάλιση του Ιατρικού Απορρήτου. Οφέλη της χρήσης των
Πληροφοριακών Συστηµάτων Υγείας. Νέες τεχνολογίες στα Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας
(Κινητές Εφαρµογές) –Συγκριτική Μελέτη (case study) εφαρµοσµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων
Υγείας.

Τηλεϊατρική | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Ορισµός και εφαρµογές της Τηλεϊατρικής. Τι είναι η Τηλεϊατρική και ποιες είναι οι προοπτικές της. Οι
κύριες φάσεις της µε βάση τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η Τηλεϊατρική στην Ελλάδα και διεθνώς.
Συµπεράσµατα. Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για απαγωγή φυσιολογικών και ανατοµικών δεδοµένων
για εφαρµογή της Τηλεϊατρικής. Συστήµατα απαγωγής φυσιολογικών και ανατοµικών δεδοµένων
(Cameras: CRT, CCD, CMOS, Scanners: Ζητήµατα ποιότητας εικόνας. Άλλα ειδικά συστήµατα
απαγωγής). Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις από υπολογιστικά συστήµατα & συστήµατα αποθήκευσης
σε µια τηλεϊατρική υπηρεσία. Υπολογιστικά συστήµατα – Απαιτήσεις υψηλής υπολογιστικής
απόδοσης. Συστήµατα αποθήκευσης (Μαγνητικά συστήµατα, µικτά συστήµατα, οπτικά συστήµατα –
συσκευές laser, λοιπά συστήµατα). Τύποι πληροφορίας που µεταδίδεται και πρότυπα στην άσκηση της
Τηλεϊατρικής. Στατικές εικόνες (DICOM και άλλα πρότυπα). Συνεργασία µε υποστήριξη υπολογιστή
(computer supported cooperative work). Video (Βασικά πρωτόκολλα καταγραφής & µετάδοσης).
Κύριες

εφαρµογές

Τηλεκαρδιολογία.

Τηλεϊατρικής.
Τηλεογκολογία.

Τηλεακτινολογία.
Τηλεχειρουργική.

Τηλεπαθολογία.
Τηλεψυχιατρική.

Τηλεκυταρολογία.
Τηλεδερµατολογία.

Τηλεϊατρική στους χώρους παροχής πρωτογενούς φροντίδας. Ειδικά θέµατα έλεγχος ποιότητας και
διασφάλιση ποιότητας στην Τηλεϊατρική. Το INTERNET στην Τηλεϊατρική. Μάθηση από απόσταση,
τηλεδιδασκαλία και τελεεργασία. Ασφάλεια δεδοµένων και απόρρητο. Ηθικά και Νοµικά θέµατα.
Οικονοµικά θέµατα & θέµατα διαχείρισης. Κοινωνικές προεκτάσεις και διάδοση τεχνογνωσίας.
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Η΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ασφάλεια Συστηµάτων Υπολογιστών | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στην ασφάλεια υπολογιστών, κρυπτογραφία, έλεγχος πρόσβασης, ασφάλεια βάσεων
δεδοµένων, κακόβουλο λογισµικό, επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης, ανίχνευση εισβολών, τείχη
προστασίας και συστήµατα αποτροπής εισβολών, υπερχείλιση περιοχής προσωρινής αποθήκευσης,
ασφάλεια λογισµικού, ασφάλεια λειτουργικών συστηµάτων, έµπιστη υπολογιστική, διαχείριση
ασφάλειας και εκτίµηση κινδύνου, µηχανισµοί ελέγχου, σχέδια και διαδικασίες της ασφάλειας,
ασφάλεια ανθρωπίνων πόρων, διαχειριστική παρακολούθηση της ασφάλειας, πρωτόκολλα και πρότυπα
ασφάλειας του διαδικτύου, εφαρµογές πιστοποίησης ταυτότητας µέσω του διαδικτύου, ασφάλεια
ασυρµάτων δικτύων

Ειδικά Θέµατα Βιοπληροφορικής | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εξειδικευµένες βάσεις δεδοµένων βιοπληροφορικής. Πώς γίνεται ο σχεδιασµός µιας εξειδικευµένης
βάσης δεδοµένων. Παραδείγµατα εξειδικευµένων βάσεων βιολογικών δεδοµένων. Οικογένειες
πρωτεϊνών και profile Hidden Markov Models. Το πακέτο λογισµικού HMMER και επεκτάσεις του.
Άλλα λογισµικά και µέθοδοι για ΗΜΜ. Γονιδιωµατική: προσδιορισµός αλληλουχίας γονιδιωµάτων,
µέθοδοι αλληλούχισης νέας γενιάς, εύρεση γονιδίων, αποθήκευση και µελέτη γωνιδιωµάτων, βάσεις
δεδοµένων γονιδιωµάτων, υπολογιστική ανάλυση γονιδιωµάτων, πολυµορφισµοί στο ανθρώπινο
γονιδίωµα και συσχέτιση µε ασθένειες, κλινική βιοπληροφορική. Συγκριτική γονιδιωµατική, δοµική
γονιδιωµατική και λειτουργική γονιδιωµατική: συνδυασµός πειραµατικών και υπολογιστικών
τεχνικών, πρωτεοµική και Βιοπληροφορική, δεδοµένα γονιδιακής έκφρασης, µικροσυστοιχίες DNA
και RNAseq, microRNA και άλλα µη-κωδικά RNA. Οντολογίες. Gene Ontology (GO) και ανάλυση
«εµπλουτισµού»

(Enrichment

analysis).

Διαθέσιµο

λογισµικό.

Ειδικά

θέµατα

λογισµικού

Βιοπληροφορικής και βάσεων δεδοµένων. Μελέτες περίπτωσης και εφαρµογές.

Εξόρυξη και Ανάλυση Δεδοµένων Μεγάλου Όγκου | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Το µάθηµα αυτό παρέχει µια εισαγωγή στην εξόρυξη δεδοµένων και ανακάλυψης γνώσης. Οι βασικές
µέθοδοι οµαδοποίησης, κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης αναλύονται, καθώς και τα απαραίτητα
πρακτικά εργαλεία για την εφαρµογή τους. Στη συνέχεια, επικεντρωνόµαστε σε συγκεκριµένες πτυχές
των δεδοµένων µεγάλου όγκου, όπως το µεγάλο πλήθος, η υψηλή διάσταση και η ταχύ ροή και
ενσωµατώνουµε πρακτικές για την διαχείριση τέτοιων δοµών (µείωσης διάστασης, σταδιακή
οµαδοποίηση) σε µεθοδολογίες εξόρυξης δεδοµένων. Τέλος θα µελετηθούν βασικές µέθοδοι για την
καταγραφή και αποθήκευση δεδοµένων µεγάλου όγκου, µαζί µε τις βασικές εφαρµογές τους στην
εξόρυξη κοινωνικών δικτύων, στην εξόρυξη κειµένου και στη Βιοϊατρική. Το µάθηµα καταλήγει µε

55

µια εισαγωγή στην οπτικοποίηση δεδοµένων µεγάλου όγκου. Πρόγραµµα: 1. Εξόρυξη δεδοµένων και
ανακάλυψη γνώσης. Περίληψη των τεχνικών εξόρυξης δεδοµένων και εκµάθησης µηχανών. Μελέτη
µε παραδείγµατα στην οµαδοποίηση, την κατηγοριοποίηση και την εξόρυξη προτύπων. 2.
Οµαδοποίηση. Ταξινόµηση τεχνικών οµαδοποίησης: µε βάση την απόσταση (διαχωρισµός, κέντρα
βάρους, γειτνίαση), µε βάση την πυκνότητα, ιεραρχικοί εναντίων τµηµατικοί. Μέθοδοι οµαδοποίησης
µε βάση το κέντρο βάρους (k-means), ιεραρχική οµαδοποίηση (συγχωνευτική και διχαστική),
οµαδοποίηση βασισµένη στην πυκνότητα (DBSCAN). 3. Μοντέλα κατηγοριοποίησης και πρόβλεψης.
Εκµάθηση µοντέλων. Επεξήγηση έναντι πρόβλεψης. Ταξινοµητές και δένδρα αποφάσεων βασισµένα
σε κανόνες. Αφελής ταξινοµητές Bayes. Βασικά µοντέλα εκµάθησης µηχανών (Κ-πλησιέστεροι
γείτονες, γραµµική διακριτική ανάλυση, SVM, συνδυαστικές µέθοδοι). 4. Μείωση διάστασης σε
δεδοµένα µεγάλου όγκου (Ανάλυση Πρωτευουσών Συνιστωσών, Τυχαίες Προβολές, Παράλληλες
µέθοδοι) 5. Εξόρυξη προτύπων και κανόνες συσχέτισης. Εξόρυξη προτύπων υψηλής συχνότητας και
κανόνες υψηλής εµπιστοσύνης. Μετρικές ενδιαφέροντος για κανόνες και πρότυπα. 6. Δεδοµένα
µεγάλου όγκου και αναγνώριση κοινωνικής συµπεριφοράς. Τεχνολογίες απόκτησης και διαχείρισης
δεδοµένων µεγάλου όγκου από το διαδίκτυο. 7. Εξόρυξη σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης - Εξόρυξη
Κειµένου. Παρακολούθηση των κοινωνικών τάσεων. Βασικές αρχές στην εξόρυξη γνώµης και
ανάλυση νοηµάτων. Συστήµατα συστάσεων. 8. Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, γονιδιακές εκφράσεις
πληθυσµών, εξόρυξη σε ακολουθίες DNA. 9. Οπτικοποίηση δεδοµένων για την ανάλυση. Βασικές
αρχές της οπτικής αναπαράστασης δεδοµένων: ιεραρχίες, δίκτυα, χάρτες, χρονοσειρές, χωροχρονικά
δεδοµένα, κείµενο.

Οικονοµική της Υγείας | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Ιστορία και αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης. Θεωρία της κατανάλωσης. Θεωρία της
παραγωγής. Η θεωρία της ζήτησης, της προσφοράς και της ισορροπίας στην αγορά Η θεωρία κόστους,
εσόδων, κέρδους. Εθνικοί λογαριασµοί. Η Θεωρία της οικονοµικής της φροντίδας της υγείας. Οι
ιδιαιτερότητες και η ιστορική της εξέλιξη. Η θεωρία της παραγωγής φροντίδας υγείας ως δηµόσιο και
ως ιδιωτικό αγαθό. Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Μέθοδοι αµοιβής των συντελεστών της παραγωγής. Η
ζήτηση, η προσφορά και η ισορροπία στον τοµέα της φροντίδας υγείας. Η χρησιµοποίηση
(κατανάλωση) της φροντίδας υγείας. Οι δαπάνες και η χρηµατοδότησή του τοµέα της φροντίδας υγείας
. Η οικονοµική και κοινωνική αξιολόγηση των παρεµβάσεων στον τοµέα της φροντίδας υγείας.
Μέθοδοι της οικονοµικής αξιολόγησης. Η εξέλιξη και το µέλλον των συνιστωσών της ζήτησης της
παραγωγής και της χρησιµοποίησης της φροντίδας της υγείας.

Μέθοδοι Προσοµοίωσης | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Προσοµοίωση και µοντελοποίηση, Δοµή και κατασκευή µοντέλων Προσοµοίωσης, Σχεδιασµός
προσοµοιωτικών πειραµάτων, Προσοµοίωση τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων και δικτύων διάδοσης
δεδοµένων, Μελέτη της απόδοσης και συµπεριφοράς τους και στατιστική ανάλυση σηµαντικών
χαρακτηριστικών τους, όπως η πιθανότητα σφάλµατος ή ο λόγος ισχύος σήµατος προς θόρυβο,
Προσοµοίωση τεχνικών ψηφιακών διαµόρφωσης, Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθµών, Ολοκλήρωση
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Monte Carlo, Παραγωγή Ψευδοτυχαίων Αριθµών, Μέθοδοι παραγωγής Τυχαίων Αριθµών από
συγκεκριµένες κατανοµές (Διακριτή Οµοιόµορφη, Γεωµετρική κατανοµή, κατανοµή Poisson,
Διωνυµική κατανοµή, Οµοιόµορφη κατανοµή, Εκθετική κατανοµή, κατανοµή Βήτα, κατανοµή Γάµµα,
Κανονική κατανοµή), Η µέθοδος της αντιστροφής, Η µέθοδος απόρριψης, Η µέθοδος της σύνθεσης,
Στοχαστικά µοντέλα αλληλεπιδραστικής προσοµοίωσης, Προσοµοίωση βασικών στοχαστικών
ανελίξεων, Προσοµοίωση οµογενούς και µη οµογενούς ανέλιξης Poisson (µέθοδος εκλέπτυνσης,
µέθοδος παραγωγής των ενδιάµεσων χρόνων, µέθοδος µετασχηµατισµού), Προσοµοίωση στοχαστικών
µοντέλων στο χρόνο, Προσοµοίωση συστηµάτων εξυπηρέτησης δικτύων υπολογιστών (M|M|1 ουρά,
GΙ|G|1 σύστηµα εξυπηρέτησης), Προσοµοίωση και βελτιστοποίηση Διαγραµµάτων Ελέγχου στο
Στατιστικό Έλεγχο Ποιότητας, Εκτίµηση χαρακτηριστικών ελέγχων υποθέσεων, Εκτίµηση p-value,
ισχύος σε ελέγχους υποθέσεων, Εκµάθηση κατάλληλου λογισµικού για την ανάπτυξη και υλοποίηση
προγραµµάτων Προσοµοίωσης.

Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου και Εφαρµογές στη Βιοϊατρική |Θ3 |Ε0 |ECTS 5
Εισαγωγή στα ΣΑΕ, Γραµµικά Συστήµατα - Μετασχηµατισµός Laplace, Μοντέλα Συστηµάτων Συνάρτηση Μεταφοράς - Δοµικά Διαγράµµατα - Διαγράµµατα Ροής Σηµάτων, Περιγραφή στο Χώρο
Κατάστασης, Συµπεριφορά Συστηµάτων Ελέγχου µε Ανάδραση – Ευστάθεια, Γεωµετρικός Τόπος
Ριζών, Απόκριση Συχνότητας – Ανάλυση Bode, Αντιστάθµιση Συστηµάτων Ελέγχου, Ψηφιακά
συστήµατα ελέγχου.

Ειδικά Θέµατα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Προχωρηµένες αρχιτεκτονικές υπολογιστών. Πρόβλεψη διακλάδωσης. Ταξινόµηση αρχιτεκτονικών.
Διανυσµατική
Αρχιτεκτονική

επεξεργασία.
συστηµάτων

Εκτός

σειράς

πολλαπλών

εκτέλεση.

Επεξεργαστές

επεξεργαστικών

πολλαπλών

πυρήνων.

Ιεραρχία

µνήµης.

στοιχείων.

Προγραµµατισµός πολλαπλών νηµάτων. Εξαρτήσεις. Μελέτη περίπτωσης: Μονάδα Επεξεργασίας
Γραφικών Γενικού Σκοπού.

Θεωρία Γλωσσών | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στη σχεδίαση γλωσσών. Ιστορική επισκόπιση. Τύποι. Τιµές. Δηλώσεις. Εκφράσεις. Δοµή
προγράµµατος (διαδικαστικές και αντικειµενοστρεφείς αρχιτεκτονικές, εναλλακτικές αρχιτεκτονικές
προγραµµάτων). Διαδικασίες. Συναρτήσεις και µέθοδοι (παράµετροι, διαχείριση µνήµης, αναδροµή,
παραµετρικά υποπρογράµµατα). Δοµηµένα δεδοµένα (πίνακες, εγγραφές και τάξεις, δυναµικές δοµές
δεδοµένων, strings, σύνολα, αρχεία). Κληρονοµικότητα και δυναµική σύνδεση (πολυµορφισµός,
abstract µέθοδοι και τάξεις, πολλαπλή κληρονοµικότητα, κληρονοµικότητα συµπεριφοράς).
Συναρτησιακές γλώσσες (Lisp, συστήµατα FP, σύγχρονες συναρτησιακές γλώσσες). Λογικός
προγραµµατισµός (Prolog, δεδοµένα αντικείµενα, αποδοτικότητα στην Prolog). Συνδροµικότητα και
διαδικτύωση

(συγχρονισµός

διεργασιών

και
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επικοινωνία,

διαδικτυακός

προγραµµατισµός,

προγραµµατισµός πραγµατικού χρόνου). Συντακτικό. Σηµασιολογικά. Είσοδοι/έξοδοι. Γραφικές
διεπαφές χρήστη. Μελλοντικές προοπτικές. Εργαστηριακές ασκήσεις.

Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
H µεταγραφή σε προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισµούς (οπερόνιο, µεταγραφικοί
παράγοντες, επιγενετική, miRΝΑ). Εντοπισµός πρωτεϊνών (import export, ουβικιτινίωση, πρωτεϊνική
αποικοδόµηση). Μέθοδοι µελέτης πρωτεϊνών (ηλεκτροφόρηση, Western blot, ανοσοχηµικός
προσδιορισµός πρωτεινών). Φορείς κλωνοποίησης (πλασµίδια, ιοί YACs, BACs, περιοριστικές
ενδονουκλεάσες, λιγάσες, κινάσες φωσφατάσες, µεταλλαξιγένεση). Έκφραση πρωτεϊνών σε
προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα (µετασχηµατισµός, δείκτες επιλογής, κυτταρικές σειρές,
διαµόλυνση-transfection, RNA interference). Μέθοδοι αποµόνωσης

και µελέτης νουκλεϊκών

οξέων (ηλεκτροφόρηση, µεταφορά σε µεµβράνες, υβριδοποίηση κατά Northern και Soutrhern). Η
µέθοδος PCR (επιλογή εκκινητών, touchdown PCR, nested PCR, inverse PCR, reverse transcription
PCR, differential display PCR, real time PCR, in vivo foot printing). Εύρεση της αλληλουχίας του
DNA (µέθοδος Maxam-Gilbert, µέθοδος Sanger, Pyrosequencing, Next Generation Sequencing).
Μικροσυστοιχίες γονιδίων (DNA Microarrays). Ιατροδικαστική (Βιολογικές πηγές αποδεικτικών
στοιχείων, αποµόνωση, ποσοτικοποίηση και χρήση γενετικού υλικού, δείκτες SNP και STR,
εντοπισµός, ανάλυση και χρήση πολυµορφισµών τους, µελέτη πατρότητας-συγγένειας, µιτοχονδριακό
DNA, χρωµόσωµα Υ, ταυτοποίηση φύλου, ανάλυση και παρουσίαση γενετικών αποδείξεων στο ευρύ
κοινό). Καρκίνος (απορύθµιση κυτταρικού κύκλου, ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια, υποξία –
αγγειογένεση, µετάσταση, οξειδωτικό στρες και καρκινογένεση, µοριακή διάγνωση- DNA
Microarrays). Μεταφραστική Επιστήµη (translational medicine) – Εξατοµικευµένη Ιατρική (Προφίλ
γονιδιακής έκφρασης σε πολυπαραγοντικές/νευροεκφυλιστικές νόσους, βιολογικοί δείκτες, πρόγνωση,
διάγνωση, εξατοµικευµένη θεραπεία)

Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Το γραµµικό µοντέλο, το γενικό γραµµικό µοντέλο και εφαρµογές του. Πολυδιάστατη κανονική
κατανοµή. Ανάλυση δίτιµων δεδοµένων. Λογιστική παλινδρόµηση και Γενικευµένα Γραµµικά
µοντέλα. Ανάλυση επιβίωσης. Μέτα-ανάλυση και ερευνητική σύνθεση. Διαµόρφωση του ερωτήµατος.
Συστηµατική ανασκόπηση και αναζήτηση στη βιβλιογραφία. Στατιστικά µέτρα που χρησιµοποιούνται
στη µετα-ανάλυση (µέτρα για δίτιµα χαρακτηριστικά, µέτρα για συνεχή χαρακτηριστικά). Στατιστικά
µοντέλα µετα-ανάλυσης (µοντέλο τυχαίων επιδράσεων, µοντέλο σταθερών επιδράσεων). Το γενικό
γραµµικό µοντέλο στη µετα-ανάλυση. Εκτίµηση ετερογένειας. Συστηµατικό σφάλµα και διαγνωστικά
της µέτα-ανάλυσης. Μετα-παλινδρόµηση. Πολυµεταβλητή µετα-ανάλυση και η πολυδιάστατη
κανονική κατανοµή. Μετα-ανάλυση γενετικών χαρακτηριστικών. Μετα-ανάλυση διαγνωστικών
δοκιµασιών. Μετα-ανάλυση πολλαπλών εκβάσεων και πολλαπλών παραγόντων κινδύνου. Μια
ενοποιηµένη µατιά στη µετα-ανάλυση (µικτά γραµµικά µοντέλα). Μελέτες περίπτωσης. Λογισµικό και
εφαρµογές.
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Ειδικά Θέµατα Βιοηθικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Επιστήµες, Επιστηµονικός κλάδος και επιστηµονική έρευνα. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήµης.
Πώς γράφονται, αξιολογούνται και δηµοσιεύονται τα αποτελέσµατα µιας έρευνας στον επιστηµονικό
τύπο. Είδη άρθρων. Το σύστηµα peer-review και παραλλαγές του. Επιστηµονική δεοντολογία και
ηθική. Λογοκλοπή, επιστηµονική απάτη. Εισαγωγή στις δεοντολογικές επιστήµες και την ηθική,
έννοιες της Βιοηθικής, προβλήµατα που πραγµατεύεται. Δαρβινισµός, κοινωνικός Δαρβινισµός και
ευγονική, ευθανασία. Ανάπτυξη Βιοτεχνολογίας και Γενετική Μηχανική, Γενετικά Τροποποιηµένοι
Οργανισµοί. Δηµιουργία στο εργαστήριο (µικροοργανισµοί, φυτά, ζώα ως εργαλεία στα χέρια των
επιστηµών). Μεθοδολογία ανίχνευσης των ΓΤΟ και µεθοδολογία εκτίµησης των κινδύνων από την
απελευθέρωση των ΓΤΟ στο περιβάλλον, ταυτοποίηση µε βάση το γενετικό υλικό, προσωπικά
δεδοµένα γενετικής και βιολογικής φύσης, υποβοηθούµενη αναπαραγωγή και κλωνοποίηση, κλινικές
δοκιµές και πειραµατισµός σε ανθρώπους, δωρεά οργάνων και µεταµοσχεύσεις, ασφάλεια βιοϋλικών,
βλαστοκύτταρα και βλαστοκύτταρα οµφαλοπλακουντικού αίµατος. Γονιδιακή Θεραπεία, Διαχείριση
και αντιµετώπιση των κινδύνων λόγω των επεµβάσεων στο γενετικό υλικό των οργανισµών και κυρίως
του ανθρώπου, νοµικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Κανονισµοί Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Βιοασφάλεια, Προοπτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στην Ελλάδα. Ενηµέρωση ως προς
τη χρήση της Γενετικής Τροποποίησης των οργανισµών και ΜΜΕ

Ασύρµατα Επικοινωνιακά Συστήµατα | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Ιστορική αναδροµή. Επαναχρησιµοποίηση συχνοτήτων. Αρχές κυψελωτών συστηµάτων. Τεχνικές
ασύρµατης πολλαπλής προσπέλασης. Εκχώρηση καναλιών. Μεταποµπή. Παρεµβολές. Χωρητικότητα
συστήµατος. Έλεγχος ισχύος. Μοντέλα απωλειών. Σκίαση. Ισοζύγιο ισχύος. Διαλείψεις. Τεχνικές
αντιµετώπισης διαλείψεων. Συστήµατα κινητών επικοινωνιών (GSM, DECT, TETRA, UMTS).
Εργαλεία προσοµοίωσης.

Διασυνδεδεµένα Δεδοµένα και Συστήµατα υπολογιστών | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή στο Σηµασιολογικό Ιστό, Δόµηση Πληροφορίας και Γνώσης, Σηµασιολογία στον
Παγκόσµιο Ιστό, Σηµασιολογία Ανοικτού και Κλειστού Κόσµου. Οργάνωση πληροφορίας στον
Παγκόσµιο Ιστό: semantics, οντολογίες και γλώσσες σηµασιολογίας (RDF, RDF Schema, OWL).
Αναζήτηση σε σηµασιολογικούς γράφους και η γλώσσα ερωτηµάτων SPARQL. Εργαλεία Ανάπτυξης
και Διαχείρισης Οντολογιών, Ανάπτυξη Οντολογιών. Τεχνολογίες Web 3.0 και µηχανές αναζήτησης
στο Σηµασιολογικό Ιστό. Ανοικτά Διασυνδεδεµένα Δεδοµένα (Linked Oped Data) και ανάλυση
δεδοµένων πολύ µεγάλης κλίµακας (Big Data Analytics). Συστήµατα υποστήριξης διασυνδεδεµένων
δεδοµένων µε παράλληλο και κατανεµηµένο διαδικτυακό λογισµικό (GDFS/MapReduce) και
υποδοµές µεγάλης κλίµακας.
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Ειδικά Θέµατα Κατανεµηµένου Προγραµµατισµού | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Εισαγωγή σε Κατανεµηµένα Συστήµατα. Επικοινωνία πάνω από αναξιόπιστο Δίκτυο.
Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή και RPC. Μοντέλο αποµακρυσµένων αντικειµένων. Κινητοί
πράκτορες. Επικοινωνία µέσω µηνυµάτων. Οµαδική επικοινωνία. Κατανεµηµένες υπηρεσίες
καταλόγου. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Συγχρονισµός ρολογιών. Λογικά ρολόγια.
Καθολικές καταστάσεις και συνέπεια. Έλεγχος αδιεξόδου. Έλεγχος τερµατισµού. Ανοχή
βλαβών και οπισθοδρόµηση. Προβλήµατα κατανεµηµένης συµφωνίας. Βυζαντινές βλάβες.
Προβλήµατα εκλογής αρχηγού. Αυτό-σταθεροποιούµενοι αλγόριθµοι.

Πληροφοριακά Συστήµατα Υγείας ΙΙ | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Μέθοδοι ανάπτυξης πληροφορικών συστηµάτων υγείας, συστήµατα ροής εργασιών, ολοκλήρωση
πληροφοριακών συστηµάτων, διοίκηση πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων, ΠΣΝ σε
περιβάλλον Internet/Intranet. Συστήµατα κωδικοποίησης δεδοµένων ηλεκτρονικού φακέλου υγείας
(ιατρικού φακέλου). Συστήµατα ταξινόµησης. ICD-10, MeSH, SNOMED, ICNP. Πρότυπα
αρχιτεκτονικής ιατρικού φακέλου κατά ISO/TC215 και CEN/TC251. Εισαγωγή στα µοντέλα κύκλου
ζωής λογισµικού, µεθοδολογίες ανάλυσης απαιτήσεων και σχεδιασµού λογισµικού, εργαλεία CASE,
εργαλεία αποτύπωσης ροής εργασιών, σχεδιασµός συστηµάτων διεπαφής µε το χρήστη και
χαρακτηριστικά ποιότητας λογισµικού που απαιτούνται για τα πληροφοριακά συστήµατα υγείας.
Ανάπτυξη εφαρµογών στο πλαίσιο πληροφοριακών συστηµάτων νοσοκοµείων.

Εξελικτικοί Αλγόριθµοι | Θ3 | Ε0 | ECTS 5

Εκκρεµεί η περιγραφή του µαθήµατος από τον κο Πλαγιανάκο

Αλγοριθµική Επιχειρησιακή Έρευνα | Θ3 | Ε0 | ECTS 5
Μοντέλα επιχειρησιακής έρευνας, πολυπλοκότητα αλγορίθµων, προβλήµατα NP-hard. Γραµµικός
προγραµµατισµός: Αλγόριθµος Simplex, Δυϊκή θεωρία, το πρόβληµα µεταφοράς. Ακέραιος
προγραµµατισµός: Βranch and bound, το πρόβληµα διαµέρισης, το πρόβληµα της ελάχιστης
επικάλυψης συνόλου, δυναµικός προγραµµατισµός, το πρόβληµα του σακκιδίου (knapsack problem),
γενικευµένο

knapsack.

Ευρετικοί

αλγόριθµοι:

Τεχνικές

αποτίµησης

απόδοσης,

λόγος

προσεγγισιµότητας, το πρόβληµα κοµβικής επικάλυψης (vertex covering), µέγιστο ανεξάρτητο
υποσύνολο, άνω και κάτω φράγµατα, εµπειρική αποτίµηση ευρεστικών µεθόδων. Μέθοδοι τοπικής
αναζήτησης: Δοµή γειτονιάς, µέθοδοι αναζήτησης γειτονιάς, το πρόβληµα του πλανόδιου πωλητή,
διαµέριση γράφων. Η προσοµοιωµένη ανόπτηση (simulated annealing): Ο αλγόριθµος του Metropolis,
εφαρµογές, το πρόβληµα της µέγιστης τοµής.
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ και ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης | Θ2 | Ε0 | ECTS 2 | Χειµερινό
Μελέτη της κοινωνικής ανισότητας στην εκπαίδευση. Επιστηµολογική τοµή από την οποία προκύπτει
η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Στατιστική συσχέτιση ανάµεσα στη σχολική επίδοση και την
κοινωνικοµορφωτική καταγωγή και προέλευση των µαθητών. Ο θεσµός του σχολείου. Σχέση µεταξύ
σχολείου και κοινωνίας, σε διεθνή και εγχώρια παραδείγµατα. Σχέση µεταξύ επίδοσης και εγγενών
ικανοτήτων. Έννοιες της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών. Θεωρία πολιτισµικού κεφαλαίου
(Bourdieu). Θεωρία γλωσσικών κωδίκων (Bernstein). Παρουσίαση µεθόδων και τεχνικών που
χρησιµοποιούνται σήµερα για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στη σχολική τάξη σε
σύνδεση µε τα ανάλογα κοινωνικά φαινόµενα.

Γενική Παιδαγωγική | Θ2 | Ε0 | ECTS 2 | Χειµερινό
Μετάβαση από την Παιδαγωγική στις Επιστήµες της αγωγής. Εξέλιξη των επιστηµών της αγωγής στο
διεθνή χώρο και στην Ελλάδα. Η έρευνα στον χώρο των επιστηµών της αγωγής. Επιστηµονικά
εργαλεία και ερευνητικές προοπτικές. Παραδείγµατα ερευνών, ποικίλοι παράγοντες που καθορίζουν
την έρευνα, αναφορά σε σχετικά κείµενα, αναφορά σε πολύ-επιστηµονικό χαρακτήρα του
συγκεκριµένου επιστηµονικού αντικειµένου. Επισκόπηση των παιδαγωγικών ρευµάτων και της
σταδιακής τους εξέλιξης από τις αρχές του 20ού αιώνα έως τις µέρες µας (κίνηµα Νέας Αγωγής,
Dewey, Montessori, Freinet, Neil). Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στην Ελλάδα και τα ζητήµατα
που απασχόλησαν τους Έλληνες παιδαγωγούς (Γληνός, Δελµούζος, Τριανταφυλλίδης, εκπαιδευτικά
προγράµµατα, κριτική παιδαγωγική, διαπολιτισµική εκπαίδευση).

Διδακτική της Πληροφορικής | Θ2 | Ε0 | ECTS 2 | Εαρινό
Θεωρίες για τη Μάθηση-Γνώση. Συµπεριφορισµός. Ανθρωπιστικές θεωρίες. Θεωρίες κοινωνικής
µάθησης. Θεωρία Εποικοδοµισµού. Κύκλος της µάθησης. Διδακτικός µετασχηµατισµός. Εννοιολογική
αλλαγή. Διδακτικό τρίγωνο. Νοητικά µοντέλα. Γνωστική σύγκρουση. Διδακτικές µέθοδοι. Οργάνωση
µαθήµατος. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Εκπαιδευτικές τεχνικές. Παιδαγωγικό σχεδιασµό της
διδασκαλίας. Τρόποι ένταξης της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση. Διδασκαλία της Πληροφορικής ως
γνωστικό αντικείµενο στην Ελλάδα. Προγράµµατα σπουδών, µαθήµατα, εκπαιδευτικό υλικό, σχολικά
εργαστήρια.
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Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση | Θ2 | Ε0
| ECTS 2 | Εαρινό
Νέες Τεχνολογίες, που χρησιµοποιώντας την εφαρµογή ενεργών παιδαγωγικών µεθόδων και τρόπων
µάθησης, συµβάλουν σε µια διδασκαλία καλύτερης ποιότητας. Τρόπος κατασκευής και χρήσης
κατάλληλα σχεδιασµένου διαδικτυακού χώρου ως εργαλείο υποστήριξης µαθηµάτων, ασύγχρονου και
σύγχρονου (HTML, Κειµενογράφος για την HTML, Επικεφαλίδα, τίτλος, σώµα, Μορφοποίηση
κειµένου, Λίστες, Εικόνα, κείµενο και εικόνα, Σύνδεσµοι, Πίνακες). Κατασκευή video-διαλέξεων,
χρήση διαδραστικών πινάκων. Κατασκευή φορµών αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Χρήση
πακέτων

λογισµικού

για

προσοµοιώσεις,

εικονικά

εργαστήρια,

κατασκευή

εκπαιδευτικών

παρουσιάσεων.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση | Θ2 | Ε0 | ECTS 2 | Χειµερινό
Βασικές αρχές αξιολόγησης. Αντικείµενα, σκοποί και κριτήρια αξιολόγησης. Μοντέλα αξιολόγησης.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων, µαθησιακού υλικού και εκπαιδευτικού. Αξιολόγηση
επίδοσης µαθητή. Βασικοί τύποι και λειτουργίες αξιολόγησης. Σχεδιασµός Δοκιµασιών Αξιολόγησης.
Βαθµολόγηση και Ανατροφοδότηση. Ανάλυση και Ερµηνεία Αποτελεσµάτων. Βασική Στατιστική
Επεξεργασία. Εναλλακτικές µορφές Aξιολόγησης. Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών στην
Αξιολόγηση της Επίδοσης.

Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία | Θ2 | Ε0 | ECTS 2 | Εαρινό
Βασικές έννοιες. Επιχειρήσεις και διάκριση των επιχειρήσεων. Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων.
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Διεύρυνση επιχειρηµατικών ευκαιριών. Πολιτικές για την
επιχειρηµατικότητα και φορείς υποστήριξης. Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού (προσλήψεις,
εκπαίδευση, αµοιβές, απώλειες). Οικονοµική διαχείριση και διαδοχή. Διεύρυνση επιχειρηµατικών
ευκαιριών. Προσδιορισµός των αναγκών των χρηστών. Έρευνα αγοράς. Ανάπτυξη επιχειρηµατικών
σχεδίων. Αξιολόγηση και προγραµµατισµός επενδύσεων. Προϋπολογισµός. Χρηµατοδότηση για την
εκκίνηση νέων επιχειρήσεων. Διαχείριση επιχειρηµατικών ονοµάτων (brand names, trademarks).
Ανάπτυξη επιχειρηµατικών συνεργασιών.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αγγλικά Ι | Θ2 | Ε0 | ECTS 2
(Aγγλικά για γενικούς ακαδηµαϊκούς σκοπούς)
Οι στόχοι των µαθηµάτων Αγγλικών για Γενικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς αφορούν εκείνες τις
επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά, οι οποίες απαιτούνται για λόγους σπουδών σε επίσηµα
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εκπαιδευτικά συστήµατα. Το υλικό του συγκεκριµένου µαθήµατος επικεντρώνεται σε δεξιότητες
σπουδής στα Αγγλικά και πιο συγκεκριµένα στοχεύει στην εξάσκηση και εξοικείωση των φοιτητών µε
ένα ευρύ φάσµα ακαδηµαϊκού λεξιλογίου και µε δεξιότητες και στρατηγικές κατανόησης γραπτού
λόγου. Αυτό πραγµατοποιείται µέσα από το χρήση αυθεντικών κειµένων. Το µάθηµα παρέχει
εξοικείωση µε δεξιότητες σπουδής όπως η κατανόηση διαλέξεων και η λήψη σηµειώσεων, η
κατανόηση ακαδηµαϊκών άρθρων και κειµένων, η ενίσχυση των δεξιοτήτων µνήµης και στρατηγικών
µάθησης, η αποσαφήνιση της εσωτερικής δοµής των κειµένων, καθώς και η άσκηση χρήσης
ακαδηµαϊκού λεξιλογίου και ακαδηµαϊκών γραµµατικών δοµών.

Αγγλικά ΙΙ | Θ2 | Ε0 | ECTS 2
(Aγγλικά για γενικούς ακαδηµαϊκούς σκοπούς)
Οι στόχοι των µαθηµάτων Αγγλικών για Γενικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς αφορούν εκείνες τις
επικοινωνιακές δεξιότητες στα Αγγλικά, οι οποίες απαιτούνται για λόγους σπουδών σε επίσηµα
εκπαιδευτικά συστήµατα. To συγκεκριµένο µάθηµα επικεντρώνεται σε δεξιότητες σπουδής στα
Αγγλικά και πιο συγκεκριµένα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε βασικά είδη γραπτού λόγου
στην Αγγλική αναγκαία για το ακαδηµαϊκό περιβάλλον. Το υλικό του µαθήµατος συνδυάζει την
κατανόηση κειµένων ποικίλων ειδών και θεµατολογίας µε την ανάλυση των χαρακτηριστικών του
γραπτού λόγου και την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Ανάµεσα σε αυτά
συµπεριλαµβάνονται η περίληψη σύντοµων ακαδηµαϊκών κειµένων, η παράφραση, η περιγραφή
γραφηµάτων και διαγραµµάτων, η σύνθεση ιδεών και επιχειρηµατολογίας καθώς και η παραγωγή
σύντοµων ακαδηµαϊκών κειµένων. Στο µάθηµα δίνεται έµφαση όχι µόνο στην παραγωγή γραπτού
λόγου ως τελικό προϊόν αλλά και στη διαδικασία παραγωγής του µέσα από τη χρήση κατάλληλων
στρατηγικών και διαδικασιών.

Αγγλική Ορολογία στην Πληροφορική | Θ2 | Ε0 | ECTS 2
(Aγγλικά για ειδικούς ακαδηµαϊκούς σκοπούς)
Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο επιµέρους τµήµατα: το πρώτο µέρος επικεντρώνεται στην Αγγλική
γλώσσα για Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς (για φοιτητές Πληροφορικής) και το δεύτερο µέρος
επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα για Επαγγελµατικούς Σκοπούς. Τα µαθήµατα Αγγλικών για
Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους φοιτητές της
Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα ο στόχος του
συγκεκριµένου µαθήµατος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές µε την αγγλική γλώσσα που θα
χρειαστούν σε πραγµατικές περιστάσεις επικοινωνίας στη µελλοντική ακαδηµαϊκή τους πορεία σε µια
σειρά από επιστηµονικούς τοµείς άµεσα σχετιζόµενους µε την Πληροφορική. Το δεύτερο µέρος του
µαθήµατος περιλαµβάνει αυτές τις γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες, που θα βοηθήσουν τους
µαθητές σε προ-εργασιακές συνθήκες, όπως η αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας και η σύνταξη
βιογραφικών σηµειωµάτων και συνοδευτικών επιστολών. Παρόµοια διαδικασία θα ακολουθηθεί,
παρέχοντας γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τους µαθητές στην αναζήτηση
προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (βιογραφικά σηµειώµατα, επιστολές, αιτήσεις).

Αγγλική Ορολογία στη Βιοϊατρική | Θ2 | Ε0 | ECTS 2
(Aγγλικά για ειδικούς ακαδηµαϊκούς σκοπούς)
Το µάθηµα χωρίζεται σε δύο επιµέρους µέρη: το πρώτο µέρος επικεντρώνεται στην αγγλική γλώσσα
για Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς (για τους φοιτητές της Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής) και το
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άλλο θα επικεντρωθεί στις βασικές αρχές προφορικών παρουσιάσεων στον ακαδηµαϊκό χώρο. Τα
µαθήµατα Αγγλικών για Ειδικούς Ακαδηµαϊκούς Σκοπούς έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί για τους
φοιτητές της Πληροφορικής, Βιοϊατρικής και Βιοπληροφορικής επιστήµης. Πιο συγκεκριµένα το
µάθηµα Αγγλικά IV θα ασχοληθεί µε θέµατα που σχετίζονται µε τη Βιοιατρική και Βιοπληροφορική
επιστήµη µέσα από ακαδηµαϊκά κείµενα, ιστοσελίδες και επιστηµονικά άρθρα. Σκοπός του δεύτερου
µέρους του µαθήµατος αυτού είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές προφορικών
παρουσιάσεων στον ακαδηµαϊκό χώρο. Η ύλη του µαθήµατος περιλαµβάνει τις βασικές αρχές αλλά
και πιο πρακτικά ζητήµατα, όπως η προετοιµασία µιας οµιλίας, η επιλογή του θέµατος, η σύνταξη της
περίληψης, η σύνθεση της οµιλίας, αλλά και η τελική παρουσίαση. Όλα τα παραπάνω εξασκούνται και
αναλύονται πρακτικά µέσα από την ανάλυση αυθεντικών οµιλιών έµπειρων οµιλητών και τη χρήση
αυθεντικών αποσπασµάτων (µε θέµατα σχετικά µε τη Βιοϊατρική Τεχνολογία και την
Βιοπληροφορική).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Το Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική σε συνεργασία µε το Τµήµα
Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας λειτουργεί
Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Πληροφορική και
Υπολογιστική Βιοϊατρική», που εγκρίθηκε µε την Υπουργική Απόφαση, ΦΕΚ 2730, τ.
Β΄/13.10.2014 Αριθµ. 159893/B7/6-10-2014. Η τροποποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται στην
υπ. αριθµ. 16394/16/ΓΠ,ΦΕΚ 3757, τ. Β'/22.11.2016. Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστηµόνων στους τοµείς:
α) της Υπολογιστικής Ιατρικής, της Υπολογιστικής Βιολογίας και των Εφαρµογών τους
β) της Ασφάλειας Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων, της Διαχείρισης
Μεγάλου Όγκου Δεδοµένων, και της Προσοµοίωσης, και
γ) της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην
Εκπαίδευση.
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Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επιστηµονική κατάρτιση και εξειδίκευση των φοιτητών στα
παραπάνω αντικείµενα και η ανάπτυξη συναφών ερευνητικών δραστηριοτήτων και
εφαρµογών. Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα από το χρόνο της αρχικής εγγραφής. Η µέγιστη
διάρκεια φοίτησης ορίζεται να είναι ίση µε έξι (6) εξάµηνα. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ο
ενδιαφερόµενος παραπέµπεται στον διαδικυακό τόπο http://icb.sci.uth.gr/.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ
Οι Διδακτορικές Σπουδές παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος αλλά και
σε συγγενή πεδία, και αποβλέπουν στη δηµιουργία υψηλής ποιότητας επιστηµονικής έρευνας
όπως επίσης και στη δηµιουργία επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην πρόοδο της
επιστήµης, της έρευνας και των εφαρµογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραµµάτων
προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηµατικό και εκπαιδευτικό δυναµικό της
Ελλάδας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν για το Τµήµα,
αλλά και το Πανεπιστήµιο γενικότερα, πηγή ακαδηµαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και
συµβάλλουν στην αναβάθµιση της ερευνητικής παραγωγής, µε έµφαση στη εκπόνηση των
επιστηµονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιο τους.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η Λαµία είναι η πρωτεύουσα του νοµού Φθιώτιδας και βρίσκεται στους πρόποδες του όρους
Όθρυς. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για την προέλευση του ονόµατος της πόλης: Η Λαµία
χτίστηκε από το Λάµο, γιο του Ηρακλή και της Οµφάλης. Κατά τον Παυσανία, η πόλη
χτίστηκε από τη Λαµία, τη Βασίλισσα των Τραχινίων, θυγατέρα του Ποσειδώνα. Κατά τον
Αριστοτέλη, η λέξη Λαµία είναι γένους θηλυκού, ονόµατος επιθέτου και σηµαίνει την
περιοχή, τη χώρα, την πόλη που βρίσκεται ανάµεσα σε δύο λόφους. Κατά µια άλλη εκδοχή,
το όνοµα της πόλης προέρχεται από αναγραµµατισµό της λέξης Μαλία, ονοµασία της γύρω
περιοχής. Κατά τη Βυζαντινή εποχή, η πόλη ονοµάστηκε Ζητούνι και περιτειχίστηκε.
Η Λαµία είναι µια από τις σύγχρονες µεγαλουπόλεις της Ελλάδας µε πλούσια ιστορία, έντονη
κοινωνική ζωή και θαυµάσιο κλίµα. Σήµερα η πόλη έχει 80.000 κατοίκους, είναι εµπορικό
κέντρο µε µεγάλη γεωργική, κτηνοτροφική και δασική παραγωγή. Έχει Βιοµηχανική Περιοχή
(ΒΙ.ΠΕ.) έκτασης 1.500 στρεµµάτων σε απόσταση 8 χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης.
Η Λαµία έχει αρχαιολογικό µουσείο, Δηµοτικό Θέατρο (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούµελης), Δηµοτικό
Ωδείο,

κινηµατογραφικές

αίθουσες,

κολυµβητήριο,

αθλητικό

κέντρο.

Στην

πόλη

δραστηριοποιούνται πολλοί πολιτιστικοί, ορειβατικοί, φυσιολατρικοί και αθλητικοί σύλλογοι.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Το δροµολόγιο της Γραµµής Νο 1, που διέρχεται από το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές
στη Βιοϊατρική, εκτελείται κάθε δεκαπέντε (15) περίπου λεπτά από τις 5:45 µέχρι και τις
22:45. Η διαδροµή προς το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική έχει
αφετηρία την Πλατεία Πάρκου και προορισµό την περιοχή «Ευρυτάνες».
ΤΑΞΙ
Στην πόλη της Λαµίας προσφέρονται υπηρεσίες ΡΑΔΙΟ-ΤΑΞΙ. Τα σηµαντικότερα σηµεία
συγκέντρωσης ΤΑΞΙ βρίσκονται στην Πλατεία Πάρκου, στην Πλατεία Λαού, στην οδό
Αµαλίας, στην οδό Φλέµινγκ (πλησίον του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική) και στην οδό Αβέρωφ. Τηλέφωνα ΡΑΔΙΟ-ΤΑΞΙ Λαµίας: 22310 34555-7.
Κ.Τ.Ε.Λ.
Υπάρχουν γραµµές λεωφορείων για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και όλους τους
ενδιάµεσους σταθµούς. Τηλέφωνα Κ.Τ.Ε.Λ. Λαµίας: 22310 51345-6 και 22310 22802.

Ο.Σ.Ε.
Η πόλη της Λαµίας έχει ανταπόκριση µε τον Ο.Σ.Ε. µέσω του Σιδηροδροµικού Σταθµού
Λιανοκλαδίου και του Τοπικού Σιδηροδροµικού Σταθµού Λαµίας που βρίσκεται µέσα στην
πόλη. Εισιτήρια µπορούν να εκδοθούν από τον Τοπικό Σταθµό της Λαµίας (στην οδό
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Κωνσταντινουπόλεως), από τουριστικά πρακτορεία, καθώς και από το Σιδηροδροµικό
Σταθµό του Λιανοκλαδίου. Τηλέφωνο Τοπικού Σταθµού Λαµίας: 22310 44883, τηλέφωνο
Σιδηροδροµικού Σταθµού Λιανοκλαδίου: 22310 61061.
Ιστοσελίδα για πληροφορίες δροµολογίων και κρατήσεων: http://www.trainose.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική:
http://www.dib.uth.gr

Δήµος Λαµιέων:
http://www.lamia.gr

Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας:
http://portal.stereahellas.gr/article.php?c=4

Τοπικές Ιστοσελίδες:
http://www.lamiareport.gr
http://www.lamiastar.gr
http://www.mylamia.com

67

