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Α. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΠΟΤΓΩΝ
Αγαπεηνί ππνςήθηνη
Μέζα ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ φπνπ ε επηζηεκνληθή γλψζε ζηηο
βηνταηξηθέο επηζηήκεο εμειίζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο, θαζίζηαηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν
επηηαθηηθή ε αλάγθε απφθηεζεο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ Σκεκάησλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, κε
ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα ππεξεηήζνπλ επηηπρψο ηελ έξεπλα αιιά θαη λα
ζηειερψζνπλ αλαπηπμηαθνχο ρψξνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζρεηηθνχο κε ηηο βηνταηξηθέο
επηζηήκεο. Ο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο γλψζεσλ ρεκείαο, βηνινγίαο θαη ηαηξηθήο, δηακνξθψλεη
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ επηζηήκνλα ζην ρψξν ησλ βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ πνπ κπνξεί
επαξθψο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ Eιιεληθφ θαη Γηεζλή ρψξν.
ε απάληεζε ησλ αλαγθψλ θαη πξνθιήζεσλ απηψλ, δεκηνπξγήζακε ην Γηαηκεκαηηθφ
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ.) «Ηαηξηθή Υεκεία» κε ηε ζχκπξαμε ησλ
Σκεκάησλ Υεκείαο, Ηαηξηθήο θαη Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ βαζηθψλ επηζηεκψλ
κε ηηο θιηληθέο εμεηδηθεχζεηο, γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε βαζηθή γλψζε θαη ηελ θιηληθή
πξάμε θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο ζε
επηζηεκνληθά πεδία ηεο Υεκείαο θαη ηεο Βηνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηαηξηθή επηζηήκε.
Με ηε ζχκπξαμε ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ θαζίζηαηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ε αιιειεπίδξαζε
γλσζηηθψλ πεξηνρψλ βαζηθψλ επηζηεκψλ θαη θιηληθψλ εηδηθνηήησλ θαη νδεγεί ζηελ
νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε πηπρηνχρσλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, Ηαηξηθήο, θαζψο θαη
ινηπψλ θιάδσλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζε θιηληθν-εξγαζηεξηαθφ επίπεδν. Απψηεξνο ζηφρνο
είλαη ε πνιχπιεπξε θαη νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε επηζηεκφλσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
επηζηεκνληθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα, νη νπνίνη λα κπνξνχλ λα ζηειερψζνπλ δεκφζηνπο
θαη ηδησηηθνχο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο (Δξγαζηήξηα θαη Κιηληθέο Ννζνθνκείσλ,
Γηαγλσζηηθά θέληξα, θιπ), Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά θέληξα, Φαξκαθεπηηθή θαη Υεκηθή
Βηνκεραλία, θιπ. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε δηαδξακαηίδνπλ ηφζν ην
θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, φζν θαη ην πςειφηαην επηζηεκνληθφ επίπεδν
ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηξηψλ Σκεκάησλ πνπ δηδάζθεη ζην παξφλ Γ.Π.Μ..
Αλ έρεηε πςεινχο ζηφρνπο γηα ζπλερείο επηηπρίεο θαη δηαθξίζεηο, ε ζπκκεηνρή ζαο ζην
Γ.Π.Μ. «Ηαηξηθή Υεκεία» ζα ζαο δψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα κηα επηηπρεκέλε
επηζηεκνληθή ζηαδηνδξνκία θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε, παξέρνληάο ζαο ηε γλψζε, ηηο
δεμηφηεηεο θαη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία πνπ ρξεηάδεηαη έλαο επηζηήκνλαο ζην πεδίν ησλ
βηνταηξηθψλ επηζηεκψλ.
Ο Γηεπζπληήο ηνπ Γ.Π.Μ..
«Ηαηξηθή Υεκεία»

Αιέμαλδξνο Σζειέπεο
Καζεγεηήο
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Β. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

Γηεπζπληήο ηνπ ΓΠΜ: Αιέμαλδξνο Σζειέπεο, Καζεγεηήο. Σει. 26510-08365, Email. atselep@uoi.gr
Γξακκαηεία Σκήκαηνο Υεκείαο: Fax. 26510-07006, E-mail. gramchem@cc.uoi.gr
Πξνϊζηακέλε: Εσή Βαιεληίλα Βακβέηζνπ. Σει. 26510-07194
Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε: θαξγηψηε Γήκεηξα. Σει. 26510-07473
πλεξγάηεο Γξακκαηείαο: Σζνχθα Καηεξίλα. Σει. 26510-08710
Ηζηνζειίδεο: www. medchem.ac.uoi.gr, www. chem.uoi.gr
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Γ. ΤΝΣΜΖΔΗ

Γ..E.

Γεληθή πλέιεπζε Eηδηθήο χλζεζεο

Γ.E.Π

Γηδαθηηθφ Eξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ

Γ.Μ

Γηδαθηηθέο Μνλάδεο

Γ.Π.M.

Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

E.Γ.E

Eηδηθή Γηαηκεκαηηθή Eπηηξνπή

M.Γ.E

Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο

M.Φ

Mεηαπηπρηαθφο Φνηηεηήο

Π.M.

Πξφγξακκα Mεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ

.Β

πληειεζηήο Βαξχηεηαο

.E

πληνληζηηθή Eπηηξνπή

.E.

χγθιεηνο Eηδηθήο χλζεζεο

ECTS

(European Credit Transfer and Accumulation System) Πηζησηηθέο κνλάδεο
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Γ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
1. Γεληθέο Γηαηάμεηο
Σα Σκήκαηα Υεκείαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Ηαηξηθήο θαη Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ
θαη Σερλνινγηψλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζα
ιεηηνπξγήζνπλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2014−2015, ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Γ.Π.Μ.) κε ηίηιν «Ηαηξηθή Υεκεία», ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή
απφθαζε 206853/Ε1 πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 3597/Σεχρνο Γεχηεξν/31-12-2014, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148 η.Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο ησλ Γ..Δ.. ησλ παξαπάλσ Σκεκάησλ, ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο
χλζεζεο (.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ηηο απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ.Γ.Δ) θαη ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Σελ Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π.M. έρεη
ην Σκήκα Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. O παξψλ νδεγφο ζπνπδψλ εμεηδηθεχεη θαη
ζπκπιεξψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πνπ ελέθξηλε ην πξφγξακκα θαη
πξνζαξκφδεη ην Γ.Π.Μ. πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3685/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη. Δγθξίλεηαη απφ ηελ E.Γ.E θαη κπνξεί λα αλαζεσξείηαη απφ ηελ ίδηα κία θνξά ην ρξφλν.
2. Αληηθείκελν θαη ζθνπόο
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) βαζίδεηαη ζηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ
βαζηθψλ κε ηηο θιηληθέο επηζηήκεο, γεθπξψλεη ην ράζκα αλάκεζα ζηε βαζηθή γλψζε θαη ηελ
θιηληθή πξάμε θαη απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο γλψζεο ζε
επηζηεκνληθά πεδία ηεο Υεκείαο θαη ηεο Βηνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Ηαηξηθή επηζηήκε.
Δπίζεο, απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ επηζηεκνληθνχ
δπλακηθνχ ζηα ζπγθεθξηκέλα Δπηζηεκνληθά πεδία.
Δηδηθφηεξα, κε ηε ζχκπξαμε ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο, Ηαηξηθήο θαη Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ
θαη Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ επηδηψθεηαη:
1. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ησλ ηξηψλ Σκεκάησλ πνπ
εμεηδηθεχεηαη ζηε δηεπηζηεκνληθή γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ Π.Μ..
2. Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ησλ Σκεκάησλ θαη ησλ ρνιψλ πνπ
ζπκπξάηηνπλ θαζψο θαη ησλ Δξεπλεηηθψλ Ηλζηηηνχησλ θαη Δξγαζηεξίσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη
κε ηα ελ ιφγσ Σκήκαηα.
3. Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε αιιειεπίδξαζε γλσζηηθψλ πεξηνρψλ βαζηθψλ επηζηεκψλ θαη
θιηληθψλ εηδηθνηήησλ κε ζηφρν ηελ νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ,
πηπρηνχρσλ βαζηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, Ηαηξηθήο, θαζψο θαη ινηπψλ θιάδσλ
επαγγεικαηηψλ πγείαο, ζε θιηληθν-εξγαζηεξηαθφ επίπεδν, κε απψηεξν ζηφρν ηε
ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζε αλαπηπμηαθνχο ρψξνπο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο, φπσο είλαη ε
ζηειέρσζε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ Τγείαο (πρ Δξγαζηήξηα θαη
Κιηληθέο Ννζνθνκείσλ, Γηαγλσζηηθά θέληξα, θιπ), Παλεπηζηήκηα, Δξεπλεηηθά θέληξα,
Φαξκαθεπηηθή θαη Υεκηθή Βηνκεραλία, θιπ.
3. Mεηαπηπρηαθνί ηίηινη
Tν Π.M. απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ) ζηελ Ηαηξηθή Υεκεία
4. Όξγαλα ιεηηνπξγίαο ηνπ Π.M..
Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ Π.M. αξκφδηα φξγαλα είλαη ηα εμήο:
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α. H ύγθιεηνο Eηδηθήο ύλζεζεο (.E.), ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ
ή νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, ζπγθξνηείηαη απφ ηα
κέιε Γηδαθηηθνχ Eξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Γ.E.Π), πνπ κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα είλαη κέιε
ηεο θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
β. H Eηδηθή Γηαηκεκαηηθή Eπηηξνπή (E.Γ.E), ε νπνία έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο Eηδηθήο χλζεζεο (Γ..E.) ησλ κνλνηκεκαηηθψλ Π.Μ. (Άξζξν 2, παξάγξαθνο
β ηνπ N. 3685/2008). Ζ E.Γ.E είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε πξνηάζεσλ γηα
ην Π.M., ηνλ νξηζκφ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο (.Δ), ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ
επηηξνπψλ, ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηελ απνλνκή ησλ Μ.Γ.Δ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ
επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (Μ.Φ), θαζψο θαη
γηα θάζε άιιν ζέκα, πνπ πξνβιέπεηαη απφ επηκέξνπο δηαηάμεηο. πγθξνηείηαη απφ ηα κέιε
Γ.E.Π ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην Π.Μ. σο δηδάζθνληεο ή επηβιέπνληεο κεηαπηπρηαθψλ
δηαηξηβψλ θαη νξίδνληαη απφ ηηο Γ..E. ησλ νηθείσλ ηκεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη απφ δχν (2)
εθπξνζψπνπο ησλ Μ.Φ ηνπ Π.M.. Οη εθπξφζσπνη ησλ Μ.Φ. επηιέγνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ
εγγεγξακκέλσλ Μ.Φ. ζην Γ.Π.Μ., αλά δηεηία.
γ. O Πξόεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ – Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ. θαη ν Αληηπξόεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ. –
Αλαπιεξωηήο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ. νη νπνίνη νξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ, γηα δηεηή
ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο, θαη πξέπεη λα είλαη κέιε ηεο E.Γ.E. Ο Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ
πξέπεη λα είλαη κέινο Γ.Δ.Π (βαζκίδα Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή) ηνπ Σκήκαηνο
πνπ έρεη ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Γ.Π.Μ. (Σκήκα Υεκείαο) ελψ ν αλαπιεξσηήο
Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ είλαη κέινο Γ.Δ.Π (βαζκίδα Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή) είηε
ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο είηε ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ. O
Πξφεδξνο πξνεδξεχεη ηεο Δ.Γ.Δ, εηζεγείηαη ζηελ Δ.Γ.Δ θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Π.M. θαη αζθεί ηα θαζήθνληα πνπ νξίδεη ν παξψλ
Καλνληζκφο ηνπ Π.Μ..
δ. H πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.E) ηνπ Π.M., ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απαξηίδεηαη απφ 2 κέιε
Γ.E.Π θάζε ζπκκεηέρνληνο Σκήκαηνο ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζην Π.Μ. σο δηδάζθνληεο ή
επηβιέπνληεο κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ (ζχλνιν 6, δειαδή 2 απφ ην Σκήκα Υεκείαο 2 απφ ην
Σκήκα Ηαηξηθήο θαη 2 απφ ην Σκήκα Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ). Σα κέιε ηεο
.Δ νξίδνληαη απφ ηελ E.Γ.E γηα δηεηή ζεηεία, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. πληνληζηήο ηεο
.Δ. είλαη ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηεο Δ.Γ.Δ – Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ..
5. Καηεγνξίεο πηπρηνύρωλ
ην Γ.Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Υεκείαο, Βηνινγίαο, Ηαηξηθήο,
Φαξκαθεπηηθήο, Βηνρεκείαο, Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Μεραληθψλ Τιηθψλ θαη ζπλαθψλ
Σκεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή Σκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο
θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σ.Δ.Η. ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Γηα ηνπο πηπρηνχρνπο νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ
ζπνπδψλ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (ΓΗΚΑΣΑ). Ζ .Δ ηνπ Π.Μ., αλάινγα κε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο
ηνπ ππνςεθίνπ, κπνξεί λα απαηηήζεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη επηηπρή εμέηαζε πξνπηπρηαθψλ
καζεκάησλ ή / θαη εξγαζηεξίσλ ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο, Ηαηξηθήο, Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ
θαη Σερλνινγηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (1 κάζεκα ή εξγαζηήξην απφ θάζε Σκήκα,
θαηά κέγηζην).
6. Δπηινγή κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ
H δηαδηθαζία επηινγήο ησλ Μ.Φ έρεη σο αθνινχζσο:
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α. H E.Γ.E κεηά απφ εηζήγεζε ηεο .E ηνπ Π.M. νξίδεη ηνλ Ηνχλην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο
ηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ Μ.Φ γηα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Σν αλψηαην φξην ηνπ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ είλαη 20.
β. O Γ. αλαθνηλψλεη ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη θαηαρσξεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Ησαλλίλσλ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. Απηή πεξηιακβάλεη ηηο πξνυπνζέζεηο
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ηελ θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο. (H ηειεπηαία ζα πξέπεη λα εθηείλεηαη ρξνληθά κε ηέηνην ηξφπν,
ψζηε λα επηηξέπεη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ απνθνηηνχλ ηηο πεξηφδνπο Ηνπλίνπεπηεκβξίνπ λα ππνβάιινπλ ππνςεθηφηεηα).
γ. Σα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνςεθηνηήησλ είλαη ηα παξαθάησ:
I. Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο (δίλεηαη θαη ειεθηξνληθά)
II. Αληίγξαθν δηπιψκαηνο / πηπρίνπ
III. Αλαιπηηθή Βαζκνινγία
IV. Βηνγξαθηθφ εκείσκα
V. Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη ζπνπδψλ
VI. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο
VII.Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο
VIII. Πηζηνπνηεηηθφ Ξέλεο Γιψζζαο
IX. Φση/πία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
δ. Ζ επηινγή ησλ Μ.Φ γίλεηαη κεηά απφ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο θαη
δηεμαγσγή ζπλέληεπμεο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο Μ.Φ. Ζ επηινγή ησλ M.Φ γίλεηαη ην
επηέκβξην θάζε έηνπο, κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:
Η. πλέληεπμε, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 35%.
ΗΗ. Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 35%.
ΗΗΗ. Ζ επίδνζε ζηα ζπλαθή πξνο ην Π.Μ. πξνπηπρηαθά καζήκαηα θαη ζηε δηπισκαηηθή
εξγαζία, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 15%.
IV. Ζ εξεπλεηηθή εκπεηξία φπσο απηή απνδεηθλχεηαη κε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ή
αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 10%.
V. Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ηδίσο ηεο Αγγιηθήο επηπέδνπ ηνπιάρηζηνλ Lower, κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 5%.
Ζ επαξθήο γλψζε ηεο Αγγιηθήο ηεθκεξηψλεηαη κε ηίηιν ζπνπδψλ απφ Δθπαηδεπηηθφ
Ίδξπκα ηεο αιινδαπήο ή Πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο. Οη ππνςήθηνη πνπ
δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο
εμεηάδνληαη απφ κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο Μ.Φ. κε πξνθνξηθή εμέηαζε (ζχληνκε
ζπλέληεπμε, αλάγλσζε, πεξίιεςε θαη ζρνιηαζκφο ελφο κηθξνχ θεηκέλνπ).
ε. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ππνςήθησλ Μ.Φ., απηνί ζα γίλνληαη δεθηνί
έζησ θαη αλ ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ εηζαθηέσλ Μ.Φ. ηεο αθαδεκατθήο ρξνληάο.
ζη. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο Μ.Φ. δελ εγγξαθεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρεη νξηζηεί απφ
ηελ Δ.Γ.Δ, επηιέγεηαη ν πξψηνο επηιαρψλ απφ ηνλ πίλαθα αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο
Δπηινγήο Μ.Φ.
ζη. Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ κε ην
αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.., κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ σο ππεξάξηζκνη.
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δ. ην Π.Μ. κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ σο ππεξάξηζκνη, θνηηεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ERASMUS, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ νξίδεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ.
ε. Ο πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ.
7. Δγγξαθή-Γειώζεηο Μαζεκάηωλ-Δπηινγή Δπηβιέπνληα Καζεγεηή
α. H θνηηεηηθή ηδηφηεηα απνθηάηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ Μ.Φ ζην Π.M.. Οη εγγξαθέο γίλνληαη
κέρξη 15 Οθησβξίνπ θάζε έηνπο. Όινη νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα είλαη πιήξνπο θνίηεζεο
θαη λα απνδέρνληαη πιήξσο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ.
β. Eθηφο απφ ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα “Βηνινγηθή Αλφξγαλε Υεκεία”, ν Μ.Φ. δειψλεη θαηά
ηελ εγγξαθή ηνπ, ηξία (3) ζεσξεηηθά καζήκαηα επηινγήο θαζψο θαη έλα (1) εξγαζηεξηαθφ
κάζεκα επηινγήο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο, ν Μ.Φ
ππνρξενχηαη λα έρεη επηιέμεη θαη ην αληίζηνηρν ζεσξεηηθφ κάζεκα. πγθεθξηκέλα, γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Οξγαληθήο θαη Αλφξγαλεο ζπλζεηηθήο ρεκείαοΒηνηερλνινγίαο», απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ καζήκαηνο «χλζεζε θαξκαθεπηηθψλ θαη
δηαγλσζηηθψλ ελψζεσλ», γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Μέζνδνη-Σερληθέο
πξνζδηνξηζκνχ Βηνδεηθηψλ» απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ καζήκαηνο «Αλάιπζε βηνδεηθηψλ Βηναηζζεηήξεο. Κιηληθή ζεκαζία» θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Κπηηαξηθήο
θαη Μνξηαθήο θαξκαθνινγίαο» απαηηείηαη ε επηινγή ηνπ καζήκαηνο «Μνξηαθή
Φαξκαθνινγία Καξδηαγγεηαθψλ θαξκάθσλ».
γ. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ, ν Μ.Φ. νθείιεη λα επηιέμεη επηβιέπνληα θαζεγεηή ν νπνίνο εάλ
απνδερζεί, πξέπεη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαζέζεη εγγξάθσο ζηε .Δ ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Μ.Φ, ην αξγφηεξν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξψηεο εμεηαζηηθήο
πεξηφδνπ ηνπ εμακήλνπ, θαζψο θαη λα θαζνδεγήζεη ηελ εθπφλεζή ηεο. εκεηψλεηαη φηη ε
επηινγή ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή απφ ηνλ Μ.Φ. κπνξεί λα γίλεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηνπ εμακήλνπ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ. Ζ ηειηθή απφθαζε γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ
επηβιέπνληα θαζεγεηή γηα θάζε Μ.Φ ιακβάλεηαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο
.Δ.
8. Πξόγξακκα ζπνπδώλ
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. νξίδεηαη ζε ηξία (3) εμάκελα.
Σν πξφγξακκα ζπλδπάδεη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα θαη πξαθηηθή εκπεηξία ηφζν ζηε βαζηθή
φζν θαη ζηελ θιηληθνεξγαζηεξηαθή έξεπλα. Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή
απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. νξίδνληαη σο αθνινχζσο:
Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε
ζε 4 ζεσξεηηθά καζήκαηα θαη 1 εξγαζηεξηαθφ κάζεκα ηνπ Α‟ Δμακήλνπ ζπνπδψλ, θαζψο θαη
φιεο ηηο εξγαζηεξηαθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Β‟ Δμακήλνπ ζπνπδψλ. Οη ψξεο
δηδαζθαιίαο γηα θάζε ζεσξεηηθφ κάζεκα είλαη 3 ψξεο εβδνκαδηαίσο ελψ γηα θάζε
εξγαζηεξηαθφ κάζεκα 6 ψξεο εβδνκαδηαίσο. Σν ζχλνιν ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ηα 2 πξψηα
εμάκελα είλαη εμήληα (30 + 30 = 60) ECTS. Ζ νινθιήξσζε θαη παξνπζίαζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζην Γ‟ Δμάκελν ζπνπδψλ θαη
πηζηψλεηαη κε ηξηάληα (30) ECTS. Σν ζχλνιν ησλ ECTS πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνλνκή
ηνπ Μ.Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε ελελήληα (90). Οη δηδαθηηθέο κνλάδεο (Γ.Μ.), ν ζπληειεζηήο
βαξχηεηαο (.Β.) θαη ηα ECTS πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε κάζεκα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα.

9

Α/Α

Κωδ. Μαζ.

Σίηινη Μαζεκάηωλ

Γ.Μ

ECTS

4

5

Α΄ Δμάκελν
Υποσπεωηικό θεωπηηικό
1.1

ΗΥΤ101

Βηνινγηθή Αλφξγαλε Υεκεία
Επιλογήρ θεωπηηικά (3 από ηα παπακάηω)

1.2

ΗΥΔ101

χλζεζε θαξκαθεπηηθψλ θαη δηαγλσζηηθψλ ελψζεσλ

4

5

1.3

ΗΥΔ102

Φπζηθά θαη βηνηερλνινγηθά πξντφληα σο βηνδξαζηηθέο
ελψζεηο

4

5

1.4

ΗΥΔ103

Φαζκαηνζθνπηθέο θαη
Ηαηξηθέο εθαξκνγέο

4

5

1.5

ΗΥΔ104

Δηδηθά Θέκαηα Βηνρεκείαο-Μνξηαθήο Βηνινγίαο

4

5

1.6

ΗΥΔ105

Κπηηαξηθή Βηνινγία

4

5

1.7

ΗΥΔ106

Βηνθπζηθέο κέζνδνη θαη κνληέια κειέηεο ΓνκήοΒηνινγηθήο δξαζηηθφηεηαο

4

5

1.8

ΗΥΔ107

Αλάιπζε βηνδεηθηψλ - Βηναηζζεηήξεο Κιηληθή
ζεκαζία

4

5

1.9

ΗΥΔ108

Βηνρεκεία - Μνξηαθή Βηνινγία - Παζνθπζηνινγία
Υξνλίσλ Ννζεκάησλ

4

5

1.10

ΗΥΔ109

Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπνπξσηετλψλ. Πξσηνπαζείο θαη
δεπηεξνπαζείο δπζιηπηδαηκίεο

4

5

1.11

ΗΥΔ110

Μνξηαθή Φαξκαθνινγία Καξδηαγγεηαθψλ θαξκάθσλ

4

5

1.12

ΗΥΔ111

Θεξαπεία ησλ δπζιηπηδαηκηψλ

4

5

θπζηθνρεκηθέο

κέζνδνη:

Επιλογήρ επγαζηηπιακά (1 από ηα παπακάηω)
1.13

ΗΥΔ112

Δξγαζηήξην Οξγαληθήο θαη Αλφξγαλεο ζπλζεηηθήο
ρεκείαο-Βηνηερλνινγίαο

7

10

1.14

ΗΥΔ113

Μέζνδνη-Σερληθέο πξνζδηνξηζκνχ Βηνδεηθηψλ

7

10

1.15

ΗΥΔ114

Δξγαζηήξην
Κπηηαξηθήο
θαξκαθνινγίαο

7

10

23

30

ύλνιν

10

θαη

Μνξηαθήο

B’ Δμάκελν
1.1

ΗΥΤ201

Δξγαζηήξην εηζαγσγήο ζηελ
βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ

έξεπλα.

πιινγή

7

10

1.2

ΗΥΤ202

Παξνπζίαζε Δξγαζίαο αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ
πεδίν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

4

5

1.3

ΗΥΤ203

Έλαξμε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο

10

15

21

30

20

30

20

30

ύλνιν
Γ’ Δμάκελν
ΗΥΤ301
1.1

πλέρηζε θαη Οινθιήξσζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο-πγγξαθή-Παξνπζίαζε ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

ύλνιν
9. Παξαθνινύζεζε καζεκάηωλ, εμεηάζεηο

α. H ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμακήλσλ ηνπ Π.M.. νξίδεηαη ζε (15) εξγάζηκεο
εβδνκάδεο απφ ηηο νπνίεο νη δεθαηξείο (13) γηα καζήκαηα θαη νη δχν (2) γηα εμεηάζεηο.
β. Δάλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ δέθα εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, ην
εμάκελν επαλαιακβάλεηαη.
γ. Έλα ζεσξεηηθφ κάζεκα ππνινγίδεηαη φηη έρεη δηδαρζεί, εθφζνλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ην
100% ησλ πξνβιεπφκελσλ σξψλ δηδαζθαιίαο. Με ζθνπφ λα κε ραζνχλ δηδαθηηθέο εβδνκάδεο,
εάλ ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία καζεκάησλ ζπκπέζεη κε επίζεκε αξγία ή άιιν θψιπκα, ηα
καζήκαηα κεηαθέξνληαη ζε άιιε εκεξνκελία κεηά απφ ζπκθσλία δηδάζθνληνο θαη M.Φ.
δ. H ζπκκεηνρή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα είλαη ππνρξεσηηθή.
Γηαπίζησζε ηεο παξαθνινχζεζεο ζε πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 80% ησλ δηδαρζεηζψλ σξψλ
ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα εμέηαζεο θαη νδεγεί ζηελ επαλάιεςε παξαθνινχζεζεο ηνπ
καζήκαηνο. ρεηηθά κε ηηο εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, επηηξέπεηαη ε δηθαηνινγεκέλε απνπζία
κφλν ζε κία (1) εξγαζηεξηαθή άζθεζε, ε νπνία φκσο επαλαιακβάλεηαη ζην ηέινο ηνπ
εμακήλνπ. Απψιεηα δχν (2) εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ έζησ θαη δηθαηνινγεκέλα νδεγεί ζε
επαλάιεςε ηεο κίαο ηνπιάρηζηνλ άζθεζεο ην επφκελν έηνο, νπφηε θαη δχλεηαη ε δπλαηφηεηα
ζην Μ.Φ λα εμεηαζηεί ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην.
ε. Πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ αληηκεησπίδνληαη θαηά
πεξίπησζε ζε 1ν βαζκφ απφ ηνλ δηδάζθνληα θαη ζε 2ν βαζκφ απφ ηε .Δ ηνπ Π.M..
ζη. Εεηήκαηα πγείαο ή άιισλ θνηλσληθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία
δπζρεξαίλνπλ ηελ αλειιηπή ζπκκεηνρή ηνπ Μ.Φ, επηιχνληαη απφ ηε .Δ ηνπ Π.M. κεηά απφ
ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνηηεηή θαη ζπλελλφεζε κε ην δηδάζθνληα. ηα πιαίζηα απηά, εάλ ν Μ.Φ.
γηα νπνηνδήπνηε ιφγν επηζπκεί παξνδηθή δηαθνπή ηεο πιήξνπο απαζρφιεζήο ηνπ ζην Π.Μ.
ην δειψλεη εγγξάθσο ζηε .Δ, κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ επηβιέπνληα. Σν δηάζηεκα απηφ
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κπνξεί λα κε ιεθζεί ππ‟ φςηλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνξηζηηθέο πξνζεζκίεο, κεηά απφ απφθαζε
ηεο Δ.Γ.Δ.
δ. Οη εμεηάζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ A‟ εμακήλνπ γίλνληαη
ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ηνλ κήλα Φεβξνπάξην θαη έρνπλ δηάξθεηα δχν (2) εβδνκάδσλ.
Δπαλαιεπηηθή εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη επίζεο ζην ηέινο ηνπ B‟ εμακήλνπ, ηνλ κήλα Ηνχιην. Οη
εμεηάζεηο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ καζήκαηνο «Δξγαζηήξην εηζαγσγήο ζηελ έξεπλα» ηνπ B‟
εμακήλνπ γίλνληαη ηνλ κήλα Ηνχιην θαη επαλαιεπηηθή εμέηαζε ηνλ κήλα επηέκβξην. Ο
θνηηεηήο νθείιεη λα επηηχρεη ζε φια ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα κε βαζκφ
ηνπιάρηζηνλ (5) κε άξηζηα (10) ζε δπν (2) ην πνιχ εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν
Μ.Φ απνηχρεη έζησ θαη ζε έλα κάζεκα θαη ζηηο δπν (2) εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, δηαγξάθεηαη
απφ ηα κεηξψα ησλ Μ.Φ.
ε. Σν B‟ εμάκελν, ν Μ.Φ. αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ θαη παξάιιεια αξρίδεη ηελ εθπφλεζή ηεο. ην
ηέινο ηνπ εμακήλνπ, ν Μ.Φ. νθείιεη λα παξνπζηάζεη εξγαζία αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ
πεδίν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηξηκειή
επηζηεκνληθή επηηξνπή ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη δχν κέιε
Γ.Δ.Π πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Δ.Γ.Δ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο .Δ, κε βάζε ηελ ζπγγέλεηα ησλ
επηζηεκνληθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο πξνο ην ζέκα ηεο έξεπλαο ηνπ ππνςήθηνπ. Ο ηειηθφο
βαζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ. Απαηηείηαη
βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 5. Ζ εμέηαζε κπνξεί λα επαλαιεθζεί ηνλ κήλα επηέκβξην.
ζ. Όηαλ νη δηδάζθνληεο είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο, νξίδεηαη έλαο σο ζπληνληζηήο ηνπ
καζήκαηνο κε απφθαζε ηεο E.Γ.E. Ο ζπληνληζηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ησλ παξαδφζεσλ θαζψο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εμεηαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
O θάζε δηδάζθσλ δηνξζψλεη ηηο δηθέο ηνπ εξσηήζεηο, ν δε ηειηθφο βαζκφο εμάγεηαη σο κέζνο
φξνο ηεο βαζκνινγίαο θάζε δηδάζθνληνο θαη θαηαηίζεηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Π.Μ. απφ ην
ζπληνληζηή ηνπ καζήκαηνο.
η. O θνηηεηήο νθείιεη λα επηηχρεη ζε φια ηα εμεηαδφκελα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά
καζήκαηα πξηλ απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
ηα. Γηδάζθνληεο ηνπ Π.Μ. είλαη κέιε ΓΔΠ ησλ Σκεκάησλ Υεκείαο, Ηαηξηθήο θαη
Βηνινγηθψλ Δθαξκνγψλ θαη Σερλνινγηψλ θαζψο θαη κέιε Γ.Δ.Π άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ίδηνπ
Παλεπηζηεκίνπ θαη άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο. Δπίζεο, ζην Π.Μ.. κπνξνχλ λα
απαζρνιεζνχλ θαηεγνξίεο δηδαζθφλησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 5 ηνπ Ν.
3685/2008.
10. Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο
α. H αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ησλ M.Φ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ησλ ζεσξεηηθψλ καζεκάησλ
γίλεηαη κε βάζε ηελ δεθαβάζκηα θιίκαθα θαη κε αθξίβεηα 0,5.
β. Μεηά ηελ επηηπρή εμέηαζε ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ, ηελ νινθιήξσζε θαη ηε
ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ν Μ.Φ παξνπζηάδεη δεκφζηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο
εξγαζίαο γίλεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηζηεκνληθή επηηξνπή ε νπνία έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαηά
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ην 2ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ. Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηεο βαζκνινγίαο
ησλ ηξηψλ βαζκνινγεηψλ. Απαηηείηαη βαζκνινγία ηνπιάρηζηνλ 5.
γ. O ηειηθφο βαζκφο ηνπ ηίηινπ M.Γ.E πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ κε ηελ
παξαθάησ πνζφζησζε: Mέζνο φξνο επίδνζεο ζηα ζεσξεηηθά θαη εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 40% θαη βαζκφο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο κε
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 60%.
Πίλαθαο 1 – Σειηθή Κιηκάθσζε ηεο Βαζκνινγηθήο Αμηνιφγεζεο
Βαζκόο

Αμηνιόγεζε

8.5-10

Άξηζηα

6.5-8.4

Λίαλ θαιψο

5.0-6.4

Καιψο

0.0-4.9

Αλεπαξθψο

δ. Πξφζβαζε ζηα αξρεία ηνπ ΓΠΜ έρνπλ κφλν ηα κέιε Γ.Δ.Π ηνπ Π.Μ., ελψ ε έθδνζε
βεβαηψζεσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ απνηειεί επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Π.Μ. θαη ηεο
γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ
11. Γηαδηθαζία απνλνκήο M.Γ.Δ
α. Γηα ηελ απνλνκή Μ.Γ.Δ απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζηα πξνβιεπφκελα απφ ην
πξφγξακκα καζήκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Μ.Φ ζην ζχλνιν ησλ
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ εηδηθά νξηζηεί γη‟ απηφλ, θαζψο
επίζεο θαη κε ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο.
β. Ο ππνςήθηνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δ.Γ.Δ ηνπ Π.Μ.. ηξηα (3) αληίηππα ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
γ. H δηαδηθαζία θαηάζεζεο αληηγξάθσλ ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζηηο
βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ είλαη ίδηα κε απηή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο.
δ. H E.Γ.E εγθξίλεη ην Μ.Γ.Δ γηα θάζε θνηηεηή θαη ε απνλνκή ηνπ γίλεηαη ζε εηδηθή επίζεκε
ηειεηή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Ησαλλίλσλ.
ε. Ζ αλψηαηε επηηξεπηή ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ελφο Μ.Φ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
εγγξαθήο ηνπ έσο ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπ Μ.Γ.Δ νξίδεηαη ζε ηξία (3) πιήξε εκεξνινγηαθά
έηε δει. 2 x λ, φπνπ λ = 1,5 έηε (ν ειάρηζηνο ρξφλνο ζπνπδψλ πνπ νδεγεί ζε Μ.Γ.Δ).
ζη.
ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιφγνη πγείαο ή άιισλ
θνηλσληθψλ ή νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηνπ αλσηάηνπ ρξφλνπ
απφθηεζεο Μ.Γ.Δ θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο αίηεζεο ηνπ ππνςεθίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
ππάξρεη ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη ζρεηηθή απφθαζε ηεο E.Γ.E.
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12.

Καζήθνληα δηδαζθόληωλ

Κάζε δηδάζθσλ ζην Π.Μ. ζα πξέπεη:
α. Να εμαληιεί ηηο ππάξρνπζεο πξνυπνζέζεηο θαη δπλαηφηεηεο θαη λα αλεπξίζθεη πξφζζεηεο,
ψζηε ε θηλεηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη ζπλερήο θαη παξαγσγηθή.
β. Nα πξναζπίδεη ηελ αμία θαη ην θχξνο ηεο επηζηεκνληθήο θαη εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο,
νξηνζεηψληαο κε ζαθήλεηα πξνο θάζε θαηεχζπλζε ηελ ελδεδεηγκέλε πνξεία θαηάθηεζεο ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ εξγψδε αλαδήηεζε θαη κειέηε.
γ. Nα πξνεθηείλεη δηαξθψο ηηο γλσζηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ησλ ζπλαθψλ
επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ζχλζεηε, δηεπηζηεκνληθή
ζχγρξνλε γλψζε.
δ. Nα είλαη πξνζηηφο θαη ζπλεξγάζηκνο κε ηνπο Μ.Φ θαη λα παξέρεη ρσξίο δηαθξίζεηο ηηο
γλψζεηο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ ζην βσκφ ηεο επηηπρνχο πνξείαο ησλ ππνςεθίσλ λέσλ
επηζηεκφλσλ ζηηο ζπνπδέο ηνπο.
ε. Nα παξνπζηάδεη ζαθέο ζρέδην καζήκαηνο κε νδεγίεο, βηβιηνγξαθία θαη εκπινπηηζκέλν
ζεκαηνιφγην ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ψζηε ε δηδαθηέα χιε λα θαιχπηεη επαξθψο ηηο
επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
ζη.
Nα δηεπθνιχλεη ηνπο Μ.Φ ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαη φπνπ
είλαη δπλαηφλ, κε ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα απνθηνχλ πξφζζεηεο
πνιχπιεπξεο εκπεηξίεο απφ επηζηήκνλεο δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
δ. Nα ππνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεζνδηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ απαηηεί ην πξφγξακκα, κε γλψκνλα ηελ επηηπρή έθβαζή ηεο αιιά
θαη ηελ πξννπηηθή παξαγσγήο απνηειεζκάησλ πςεινχ επηπέδνπ.
ε. Nα ζπκκεηέρεη σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ελεξγά ζηελ νξγάλσζε ηεο παξνπζίαζεο ηεο
εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θάζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή, κε ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ δπλαηνηήησλ
θαη πξννπηηθψλ ηεο έξεπλαο θαη ηε βειηίσζε ησλ κεζνδνινγηθψλ ηεο απαηηήζεσλ.
ζ. Nα νξγαλψλεη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ ή εξγαζηψλ, κε ζηφρν ηε
κεγηζηνπνίεζε ηεο κάζεζεο κέζα απφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ιαζψλ θαη ηελ παξαδεηγκαηηθή
παξνπζίαζε εμαίξεησλ επηδφζεσλ.
η. Nα επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο απην-αμηνιφγεζεο θαη ηεο εηεξν-αμηνιφγεζεο κε ζηφρν ηελ
θαιιηέξγεηα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο θξίζεο θαη ηελ απφθηεζε εκπεηξηψλ
ζπλππεπζπλφηεηαο θαη απηνθξηηηθήο.
ηα. Nα αλαθνηλψλεη ηα απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ, εξγαζηψλ, εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ θαη
άιισλ αμηνινγήζεσλ εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηνπο θαη λα
επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε θάζε κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζηα γξαπηά ηνπ κεηά ηε δηφξζσζε.
ηβ. Nα έρεη ηελ ηειηθή επζχλε ηεο επηινγήο ηνπ ζέκαηνο έξεπλαο γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο ππφ
επίβιεςε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ θαη λα εμαληιεί ηηο δπλαηφηεηεο επηηπρνχο έθβαζήο
ηεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ππφινηπν θφξην εξγαζίαο.
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ηγ. Nα ελεκεξψλεη έγθαηξα ηε .E ηνπ Π.M. ζε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν
αδπλαηεί λα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ελφο Μ.Φ, ψζηε ε επίβιεςε λα αλαηίζεηαη ζε άιινλ
δηδάζθνληα.
13. Τπνρξεώζεηο θαη Γηθαηώκαηα Φνηηεηώλ
Ακαδημαϊκέρ ςποσπεώζειρ
Κάζε Μ.Φ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνεί θαη λα απνδέρεηαη ελ δπλάκεη ηηο εμήο
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Π.Μ.:
α. H πξνζπκία λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ φζν θαη κε θάζε
άιιν δηδάζθνληα ή εξεπλεηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
επηκφξθσζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ θαηάξηηζεο.
β. H ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη απηνλφεηε θαη θαζνξηζηηθή γηα ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αηνκηθψλ ζηφρσλ ησλ ζπνπδψλ θαη ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ
δξαζηεξηνπνίεζεο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα ηνπ ζηεξεί ην αλαθαίξεην δηθαίσκα λα έρεη άπνςε
θαη λα ηε δηαηππψλεη άκεζα θαη δεκηνπξγηθά.
γ. H απνθαζηζηηθφηεηά ηνπ γηα πξφνδν θαη αλέιημε ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα
ππνθαηαζηήζεη ην αθαδεκατθφ ήζνο, ηελ επηζηεκνληθή ζπλέπεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα,
κε ηελ νπνία αληηκεησπίδεη θάζε εχινγε δπζθνιία ή απαίηεζε ηνπ Π.Μ..
δ. H ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο ή έθηαθηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Π.Μ., είηε
απηέο νδεγνχλ ζε πξνβιεπφκελε αμηνιφγεζε είηε είλαη γεληθνχ επηκνξθσηηθνχ ραξαθηήξα,
πξέπεη λα είλαη πξφζπκε, αλειιηπήο θαη δεκηνπξγηθή.
ε. Οη Μ.Φ ηνπ Π.Μ. δελ πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε άιιν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ, ελψ κπνξνχλ παξάιιεια λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα
πνπδψλ.
Δικαιώμαηα
α. Οη Μ.Φ ζπκκεηέρνπλ δηα ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο ζηα ζπιινγηθά παλεπηζηεκηαθά φξγαλα
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηα εθιεθηνξηθά ζψκαηα αλάδεημεο παλεπηζηεκηαθψλ αξρψλ.
β. Οη Μ.Φ δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζίηηζεο, θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη‟ αλαινγία πξνο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Οη δηεπθνιχλζεηο απηέο
κπνξνχλ λα γίλνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ επηηξέπεη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ.
14. πκπιεξωκαηηθέο ξπζκίζεηο
Δπί κέξνπο ζέκαηα ηα νπνία δελ αληηκεησπίδνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ησλ Νφκσλ θαη ησλ
Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο γεληθέο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ θαλνληζκνχ θαη
αθνξνχλ εηδηθέο ξπζκίζεηο ή ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ηνπ Π.Μ. ζα αληηκεησπίδνληαη κεηά απφ
εηζήγεζε .Δ. θαη απφθαζε ηεο Δ.Γ.Δ. θαζψο επίζεο απφ ηηο γεληθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο εθ κέξνπο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ.
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Δ. ΜΑΘΖΜΑΣΑ

Δλδεηθηηθό Ωξνιόγην Πξόγξακκα Μαζεκάηωλ
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ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ

1. Βηνινγηθή Αλόξγαλε Υεκεία
πληνληζηήο : Πιαθαηνύξαο Ηωάλλεο
Γηδάζθνληεο: Γαξνχθεο Αρηιιέαο
Λνπινχδε Μαξία
Μαιαλδξίλνο Γεξάζηκνο
Πιαθαηνχξαο Ησάλλεο
Υαηδεθαθνχ σηήξηνο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ

ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΣΜΖΜΑ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ
«ΗΑΣΡΗΚΖ
ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ:
ΗΑΣΡΗΚΖ,
ΥΖΜΔΗΑ,
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

IXY101

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΑΝΟΡΓΑΝΖ ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ

1ν

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο,
ΩΡΔ
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ
καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Απφ θαζ‟ εδξαο

5

3

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε
δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
γεληθνύ
ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο

Δπηζηεκνληθφο ηνκέαο, εηδηθφ ππφβαζξν, εμεηδηθεπκέλεο γεληθέο
γλψζεηο

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΟΥΗ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΣΟ
ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS

ΝΑΗ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1334

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα
κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
 ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε δηδαζθαιία θαη εκπέδσζε βαζηθψλ αξρψλ ηεο αλφξγαλεο
βηνινγηθήο Υεκείαο-Βηναλφξγαλεο Υεκείαο νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε
ηεο εθπαίδεπζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
 Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
1. Να αλαγλσξίδνπλ ηελ ζπκβνιή ηεο ρεκείαο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο
ρεκείαο φζν θαη άιισλ ζπλαθψλ θιάδσλ επηζηεκψλ
2. Να κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ξφιν ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα.
3. Να γλσξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεηαιινπνξθπξηλψλ ηεο αηκνγινβίλεο ηεο δέζκεπζεο νμπγφλνπ
απφ κεηαιιηθά ηφληα.
4. Να γλσξίδνπλ ηελ δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαιινελδχκσλ θαη ησλ κεηαιινπξσηεηλψλ.
5. Να γλσξίδνπλ ηε βηνρεκεία ηνπ ζηδήξνπ
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6. Να θαηαλννχλ ηνλ ξφιν ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζηε θσηνζχλζεζε ζηηο θνβαιακίλεο Β12 θαη ζε
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ έκβησλ φλησλ.
7. Να γλσξίδνπλ πσο ηα ηρλνζηνηρεία ζπκκεηέρνπλ ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ανξγαληζκνχ.
8. Να αλαγλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ ζηελ αλάπηπμε
9. Να κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ σο κεηαιινζεξαπεπηηθψλ.
10. Να γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ σο θσηνελεξγψλ θαξκάθσλ
11. Να γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ σο δηαγλσζηηθψλ.
12. Να γλσξίδνπλ ηηο εθαξκνγέο ησλ κεηαιινβηνκνξίσλ ζηελ ηνμηθνινγία.
Γλώζεηο
Γλψζε θαη θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, αξρψλ θαη ζεσξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλφξγαλε
Βηνινγηθή Υεκεία-Βηναλφξγαλε, ηνλ ξφιν ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζε Βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ηε
δνκή θαη ιεηηνπξγία κεηαιινπξσηεηλψλ θαη κεηαιινελδχκσλ, ηνλ ξφιν ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζηα
λνπθιεηθά νμέα, ηηο κεηαιινπνξθπξίλεο.
Γεμηόηεηεο
Γεμηφηεηεο ζηελ πξφβιεςε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζε βηνινγηθά
ζπζηήκαηα ηφζν σο εμσηεξηθφο φζν θαη σο εζσηεξηθφο παξάγνληαο.
Ηθαλόηεηεο
Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηελ Αλφξγαλε Βηνινγηθή Υεκεία θαη Βηναλφξγαλε Υεκεία.
Ηθαλφηεηα εξκελείαο ηνπ ηχπνπ δεζκνχ κεηαιιηθψλ ηφλησλ κε βηνκφξηα.
Ηθαλφηεηα λα εθηηκά ζσζηά-επηιέγεη ηα παξερφκελα δεδνκέλα γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ.
Ηθαλφηεηα ηφζν ζηνλ απηνηειή ηξφπν εξγαζίαο φζν θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπ κε άιινπο θνηηεηέο
ζε ζέκαηα ηνπ καζήκαηνο.
Γενικές Ικανότητες

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
ηερλνινγηώλ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Λήςε απνθάζεσλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
Απηόλνκε εξγαζία
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο
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Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

……

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο
απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ιήςε απνθάζεσλ.
Μεηαηξνπή ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε.
Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.
Απηφλνκε αιιά θαη νκαδηθή εξγαζία.
Απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε
πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ, ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν (ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ).
3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
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1. Σα κεηαιινϊόληα ζηνπο δωληαλνύο νξγαληζκνύο
Αηηίεο πνπ βξέζεθαλ ηα κεηαιιντφληα ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ν κεηαβνιηζκφο ηνπο.
Πψο εθαξκφδνληαη ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο αλφξγαλεο ρεκείαο θαη ηεο ρεκείαο έληαμεο ζηελ
θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηνρψλ πνπ πεξηέρνπλ κέηαιια ζηα βηνινγηθά κφξηα
(θπξίσο πξσηεΐλεο) θαη topics πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνμηθφηεηα θαη ηελ θαξκαθεπηηθή δξάζε ελψζεσλ ησλ κεηάιισλ.
Ο ξφινο ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζηα βηνινγηθά ζπζηήκαηα, ν βηνινγηθφο πεξηνδηθφο πίλαθαο,
απαξαίηεηα θαη κε απαξαίηεηα ζηνηρεία.
2. Λεηηνπξγία Μέηαιιν – Πξωηεϊλώλ
Α. Γηαρείξηζε, απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά κνξηαθνχ νμπγφλνπ (αλαπλνή)
Β. Μεηαθνξά ειεθηξνλίσλ (θσηνζχλζεζε)
Γ. Γηαρείξηζε κνξηαθνχ νμπγφλνπ-ζπκκεηνρή ηνπ ζηα έλδπκα
Μεηαιινπξσηεΐλεο, έλδπκα, κε πξσηετληθά ζπζηήκαηα, κεηαθνξά κεηάιισλ, απνζήθεπζε κεηάιισλ.
3. Αληηθαξθηληθά Φάξκαθα
Αληηθαξθηληθά θάξκαθα πνπ βαζίδνληαη ζηνλ ιεπθφρξπζν θαη κεραληζκνί δξάζεο. Βειηηζηνπνίεζε
απηψλ. Μεηαιινθάξκαθα, cis-platin θαη άιια, Ru.
4. Υεκεία Αιιειεπηδξάζεωλ Μεηαιιηθώλ Ηόληωλ κε Ννπθιεϊθά Ομέα
Ζ ηνμηθφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ πξνέξρεηαη θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπο κε λνπθιετθά νμέα.
Παξεκβαίλνπλ ζε κεηαιιν-ξπζκηζηηθέο πξσηεΐλεο εκπνδίδνληαο ηελ έθθξαζε γνληδίσλ
χλζεζε λέσλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ ζηε βάζε ηνπ cisplatin.
Γηαγλσζηηθά αληηδξαζηήξηα γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ DNA.
Ζ θχζε έρεη επηιέμεη ηνλ Fe ζηελ κπιενκπθίλε γηα λα ζηνρεχεη θαη λα πξνθαιεί βιάβεο ζε „μέλν‟
DNA, ηνλ Zn ζηηο πξσηεΐλεο δαθηχινπ-Zn ψζηε λα ζπλδέεηαη ζην DNA θαη λα ξπζκίδεη ηελ
κεηαγξαθή.
Μεηαιιηθά ηφληα θαη DNA, κεηαιινγνληδίσκα.
5. ύκπινθα Μεηαιιηθώλ Ηόληωλ κε Πεπηίδηα
Μειεηάηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ κεηαιιηθψλ ηφλησλ ζε βηνινγηθά ζπζηήκαηα:
Πξσηεΐλεο – έλδπκα, Μνληέια ηνπο – πεπηίδηα, Βηναλφξγαλε Υεκεία
Ακηλνμέα, πεπηίδηα θαη πξσηετλεο θαη αιιειεπηδξάζεηο απηψλ κε κεηαιιντφληα.
6. Αιιειεπηδξάζεηο ηωλ Cu(II) θαη Ni(II) κε Πεπηηδηθά Μνληέια Ηζηνλώλ
Έκκεζε επίδξαζε ησλ κεηαιιντφλησλ ζην DNA θαη επαγφκελε ηνμηθφηεηα. Ζ Τδξφιπζε ησλ
ηζηνλψλ θαη ηα πξντφληα ηεο σο θαηαιχηεο νμέηδσζεο ησλ βάζεσλ ηνπ DNA.
Ηζηφλεο, πδξφιπζε ηζηνλψλ, νμείδσζε βάζεσλ DNA.
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4.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ Πξφζσπν κε πξφζσπν
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ

E-mail, PowerPoint

Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο

39

πγγξαθή εξγαζίαο

35

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

51

χλνιν Μαζήκαηνο

125

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή
γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη
νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα
κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή
Δξγαζία, Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο,
Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο.
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη είηε κε
παξνπζίαζε ζε επηηξνπή δηδαζθφλησλ θαη δεκφζην
αθξναηήξην αηνκηθψλ εξγαζηψλ είηε κε ηελ ηειηθή
γξαπηή εμέηαζε.
Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη Δξσηήζεηο πνιιαπιήο
επηινγήο, ζχληνκεο απάληεζεο, θξίζεο, αλάπηπμεο
θαζψο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.
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5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
1. Βηναλφξγαλε ρεκεία, Γεκήηξηνο Κεζίζνγινπ, Γεψξγηνο Φσκάο Εήηε, 2011 296 ζει. ISBN
978-960-456-264-0.
2. BIOINORGANIC CHEMISTRY, IVANO BERTINI, HARRY B. GRAY, STEPHEN J.
LIPPARD, JOAN SELVERSTONE VALENTINE University Science Books, Mill Valley,
California (1994) ISBN 0-935702-57-1
3. «Biological Inorganic Chemistry. An Introduction», Robert R. Crichton, 2008 Elsevier
4. «The Biological Chemistry of the Elements. The Inorganic Chemistry of Life», 2nd Ed., J. J. R. F.
da Silva, R. J. P. Williams, 2001, Oxford University Press
5. «Bioinorganic Medicinal Chemistry», E. Alessio Ed., 2011, Wiley VCH.

Δπηπιένλ ζπληζηώκελε βηβιηνγξαθία θαη πιηθό πξνο κειέηε
Metal Ions in Biological Systems, 43 Vol. Set, CRC Press.
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:
Journal of Biological Inorganic Chemistry, Journal of Inorganic Biochemistry, Bioinorganic
Chemistry & Applications, Inorganic Chemistry, Dalton Transactions, Inorganica Chimica Acta.
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2.

ύλζεζε Φαξκαθεπηηθώλ θαη δηαγλωζηηθώλ ελώζεωλ
πληνληζηήο: Γαξνχθεο Αρηιιέαο
Γηδάζθνληεο: Βαξβνχλεο Γεψξγηνο
Πιαθαηνχξαο Ησάλλεο
θνκπξίδεο Κσλζηαληίλνο
Υαηδεθαθνχ σηήξηνο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ101
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΤΝΘΔΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ
ΔΝΩΔΩΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Γηαιέμεηο

3

5

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη
νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο,
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
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ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα
Διιεληθή

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

-

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε
ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
 Να γλσξίδνπλ ηελ ρεκηθή δνκή βαζηθψλ θαη αληηπξνζσπεπηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ θαη
δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ.
 Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο ζπλζεηηθέο πνξείεο νξγαληθήο θαη αλφξγαλεο ζχλζεζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ
θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ θαη δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ.
 Να γλσξίδνπλ ηνπο γεληθφηεξνπο κεραληζκνχο δξάζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ.
Γεμηόηεηεο
 Δμνηθείσζε θαη δεμηφηεηα ρξήζεο ρεκηθήο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εξγαζηήξηα ζχλζεζεο
θαξκαθεπηηθψλ ελψζεσλ θαη δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ.
 Γεμηφηεηεο ζηελ θαηαγξαθή θαη εμήγεζε κεραληζκψλ ζχλζεζεο ησλ εηεξνθπθιηθψλ θαξκάθσλ
Imigran θαη Zofran, θαη ηνπ ζπλελδχκνπ Methoxatin.
 Γεμηφηεηεο ζηελ θαηαγξαθή θαη εμήγεζε κεραληζκψλ ζχλζεζεο αλφξγαλσλ αληηθαξθηληθψλ
θαξκάθσλ ηνπ Λεπθνρξχζνπ θαη δηαγλσζηηθψλ αληηδξαζηεξίσλ κε βάζε ην Γαδνιίλην (Ga).
 Γεμηφηεηεο ζηε ξεηξνζπλζεηηθή αλάιπζε γηα ηε ζχλζεζε ησλ εηεξνθπθιηθψλ θαξκάθσλ Imigran θαη
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Zofran, θαη ηνπ ζπλελδχκνπ Methoxatin.
 Γεμηφηεηεο ζηελ αλάθηεζε δηεζλνχο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο.
Ηθαλόηεηεο


Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηε γλψζε ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη ζεκάησλ
ζχλζεζεο νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη αλνξγάλσλ ζπκπιφθςλ .



Ηθαλφηεηα λα κειεηά ξεηξνζπλζεηηθά ηε ζχλζεζε εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ.



Ηθαλφηεηα λα αλαδεηεί πιεξνθνξίεο απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ειεθηξνληθά (κε
ππνινγηζηή), γηα λα επηιχζεη πξνβιήκαηα θαηά ην ζρεδηαζκφ ζχλζεζεο εηεξνθπθιηθψλ ελψζεσλ.

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο απνζθνπεί
ην κάζεκα είλαη:


Ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε.



Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ θαη ζε ζπλαθή
καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο.



Ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθψλ
απνηειεζκάησλ.



Απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή
ε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εηδίθεπζεο θαη δηδαθηνξηθνχ.



Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ.
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Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ.

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ


Γεληθέο αξρέο αλφξγαλεο θαη νξγαληθήο ζχλζεζεο



χλζεζε ζπκπιφθσλ ελψζεσλ-κεζνδνινγίεο.



χλζεζε ελψζεσλ θαη ζπκπιφνθσλ ηνπ Pt(II) θαη Pt(IV). Σν θαηλφκελν trans.



πλζεηηθέο πνξείεο ησλ αληηθαξθηληθψλ θαξκάθσλ cisplatin, carboplatin θαη oxaliplatin.



Τδαηηθή ρεκεία Λαλζαληδίσλ. χκπινθα κε πνιπδνληηθνχο ππνθαηζηάηεο.



Γηαγλσζηηθά αληηδξαζηήξηα γαδνιηλίνπ γηα MRI θαη ηεξβίνπ-επξσπίνπ γηα αλνζνθζνξηζκφ.



Οξγαληθή ζχλζεζε θαη κεραληζκνί δξάζεο αληηπξνζσπεπηηθψλ θαξκαθεπηηθψλ εηεξνθπθιηθψλ
ελψζεσλ Imigran, Zofran (δξαζηηθή νπζία Ondansetron) θαη Methoxatin (δξαζηηθή νπζία PQQ,
Pyrroloquinolinequinone) .

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο

 Απφ θαζέδξαο

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κε ρξήζε
power point
 Γηδαζθαιία κε ηε κέζνδν project.

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.Γηαιέμεηο, εκηλάξηα,
Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ,
Μειέηε & αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε),
Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project),
πγγξαθή
εξγαζίαο
/
εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

40

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

40

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

45

χλνιν Μαζήκαηνο

125

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή
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γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο
θαη νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα
Αμηνιόγεζεο,
Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο
Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο Απάληεζεο,
Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε /
Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα
Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή
Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε γξαπηή ηειηθή
εμέηαζε (αμηνιφγεζε) θαη βαζκνιφγεζε ησ λ αηνκηθψλ
εξγαζηψλ.

Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :


Pharmaceutical Substances, Syntheses, Patents, Applications of the most relevant APIs,
Kleemann- Engel- Kutscher-Reichert, Thieme, September 2008 ISBN: 9783135584058.
 Textbook of Inorganic Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Qadry J. S. CBS Publishers
& Distributors Pvt. Ltd., New Delhi (2012) ISBN 10: 8123919190 ISBN 13: 9788123919195
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:








Journal of Medicinal Chemistry
Medicinal Chemistry
European Journal of Medicinal Chemistry
Inorganic Chemistry
Journal of Organic Chemistry
Journal of Inorganic Biochemistry
Journal of Bioorganic Chemistry
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3. Φπζηθά θαη βηνηερλνινγηθά πξνϊόληα ωο βηνδξαζηηθέο ελώζεηο
Δπηβιέπωλ: ηακάηεο Υαξάιακπνο
Γηδάζθνληεο: Καηαπφδεο Πέηξνο
Λνπινχδε Μαξία
Ρνχζζεο Ησάλλεο
ηακάηεο Υαξάιακπνο
Σδάθνο Αληξέαο

ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ

ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

ΣΜΖΜΑ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ

METAΠTYXIAKO

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΗΥΔ102

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΦΤΗΚΑ ΚΑΗ ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Ω
ΒΗΟΓΡΑΣΗΚΔ ΔΝΩΔΗ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ

1ν

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
ΩΡΔ
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Γηαιέμεηο

5

3

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο
θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

γεληθνύ
ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο

29

γεληθώλ
γλώζεσλ,
δεμηνηήησλ

αλάπηπμεο

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα.

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

Διιεληθή (Γπλαηφηεηα θαη ζηελ Αγγιηθή)

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS

Ναη

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1368
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2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο
θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε
ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Γλψζεηο
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ησλ κεζφδσλ
απνκφλσζεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ησλ θπζηθψλ βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ, ησλ θαηλνηφκσλ
βηνηερλνινγηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο, θαζψο
θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Θα
κπνξνχλ επίζεο λα γλσξίδνπλ ηφζν ην ξφιν θαη ηε ζεκαζία ησλ βηνδξαζηηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα
ιεηηνπξγηθά ηξφθηκα αιιά θαη ηηο λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηελ αλάπηπμε
θαη εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ζεξαπεπηηθψλ πβξηδηθψλ πιηθψλ.
Γεμηφηεηεο
 Δμνηθείσζε θαη δεμηφηεηα ρξήζεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ θαη
βηνηερλνινγηθψλ βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ
 Γεμηφηεηα θαη εμνηθείσζε κε εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γηα ηελ απνκφλσζε, ηε βηνηερλνινγηθή
παξαγσγή, ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηηο εθαξκνγέο βηνδξαζηηθψλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη
εμεηδηθεπκέλσλ λαλνυιηθψλ κε ζεξαπεπηηθή δξάζε.

Ηθαλφηεηεο


Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδεη ηε γλψζε ηνπ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη
ζεκάησλ ηεο παξαγσγήο, απνκφλσζεο, ραξαθηεξηζκνχ θαη εθαξκνγψλ θπζηθψλ
βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνκαθξνκνξίσλ.



Ηθαλφηεηα λα αιιειεπηδξά κε άιινπο θνηηεηέο ή εξεπλεηέο ζε ζέκαηα Υεκείαο θαη
Βηνηερλνινγίαο θπζηθψλ πξντφλησλ, ησλ βηνκαθξνκνξίσλ αιιά θαη ησλ ζεξαλσζηηθψλ
πιηθψλ θαζψο θαη ησλ βηνταηξηθψλ ηνπο εθαξκνγψλ .



Ηθαλφηεηα ζηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ζηνλ απηνηειή ηξφπν εξγαζίαο.



Γπλαηφηεηεο εξγαζίαο ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ.
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Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Λήςε απνθάζεσλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
Απηόλνκε εξγαζία
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο
απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:


Θεσξεηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα κεηαηξνπήο ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε.



Ηθαλφηεηα εθαξκνγήο γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζπνπδψλ.



Ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ παξνπζίαζε
εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.



Απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ θαη πξαθηηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε πξνζαξκνγή ζε εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ αιιά θαη
ζηελ πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζε επίπεδν δηδαθηνξηθνχ.



Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθφ πεξηβάιινλ.



Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ.
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3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ


Υεκνρψξνο θαη βηνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλνο ρψξνο- ε ζέζε ησλ θπζηθψλ



πξντφλησλ



Βηνζχλζεζε θπζηθψλ πξντφλησλ



Σα θπζηθά πξντφληα σο πεγή θαξκάθσλ -Δθρχιηζε, απνκφλσζε, ηαπηνπνίεζε θπζηθψλ
πξντφλησλ απφ πνιχπινθα κείγκαηα



Φαζκαηνζθνπηθέο κέζνδνη γηα ηελ ηαρχηαηε αμηνιφγεζε βηνκεηαηξνπήο θπζηθψλ
πξντφλησλ -Βηνθπζηθέο κέζνδνη γηα ηελ βηνινγηθή αμηνιφγεζε θπζηθψλ πξντφλησλ



Βηνθαηαιπηηθέο δηεξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη ζεξαπεπηηθψλ
κνξίσλ



Έλδπκα θαη λαλνβηνθαηαιπηηθά ζπζηήκαηα σο ζεξαπεπηηθά εξγαιεία



Αξρέο ηεο Μεηαβνιηθήο Μεραληθήο γηα ηελ παξαγσγή βηνδξαζηηθψλ πξντφλησλ θαη
ζεξαπεπηηθψλ κνξίσλ



Παξαγσγή

Βηνδξαζηηθψλ

νπζηψλ

απφ

θαιιηέξγεηεο

κηθξνθπθψλ

(Καηεγνξίεο

βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ απφ κηθξνθχθε, είδε κηθξνθπθψλ θαηάιιεια γηα παξαγσγή
βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ, κεηαβνιηθά κνλνπάηηα, παξαγσγή ζε βηναληηδξαζηήξεο)


Παξαγσγή Βηνδξαζηηθψλ νπζηψλ απφ θαιιηέξγεηεο κχθεησλ (Καηεγνξίεο βηνδξαζηηθψλ
ελψζεσλ απφ κχθεηεο, είδε κπθήησλ θαηάιιεισλ γηα παξαγσγή βηνδξαζηηθψλ ελψζεσλ,
κεηαβνιηθά κνλνπάηηα, παξαγσγή ζε βηναληηδξαζηήξεο)



Βηνδξαζηηθά ζπζηαηηθά ιεηηνπξγηθψλ ηξνθίκσλ, θπζηθψλ θαη εκπινπηηζκέλσλ αλφξγαλα,
βηηακίλεο, θαηλνιηθέο ελψζεηο, πεπηίδηα, ιηπαξά νμέα, θαξνηελνεηδή, ζηεξφιεο θαη
ζηαλφιεο, θπηννηζηξνγφλα, δηαηηεηηθέο ίλεο θαη πξεβηνηηθά, πξνβηνηηθά βαθηήξηα,
κηθξννξγαληζκνί κε αληηνμεηδσηηθή δξάζε, αληηνμεηδσηηθά έλδπκα.



Θεξαλσζηηθά Τβξηδηθά Τιηθά (-Functional silica-based nanocomposite materials for
theranostic applications- i.e. diagnostics: fluorescent probes, cobalamin-SiO2, spin trapsSiO2. therapeutics: anticancer- antioxidant-nanoparticles, PEG coated nanoparticles.

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ
ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

 Απφ θαζέδξαο

ΥΡΖΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Τπνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο κε
ρξήζε power point
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κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

 Γηδαζθαιία κε ηε κέζνδν project.

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ
Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο
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Δθπφλεζε
εξγαζηψλ

41

αηνκηθψλ

Αηνκηθή
κειέηε,
45
πξνεηνηκαζία
χλνιν Μαζήκαηνο
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή
γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη
νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα
κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή
Δξγαζία, Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο,
Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο
Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε
πξνθνξηθή θαη γξαπηή ηειηθή εμέηαζε
(αμηνιφγεζε).
Ζ γξαπηή εμέηαζε γίλεηαη κέζσ εξσηήζεσλ απφ
ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ έρεη δηδαρζεί (50%)
Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη ηελ
παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλνπ project θαη
πεξηιακβάλεη 3 ηνπιάρηζηνλ εξσηήζεηο ζε θάζε
θνηηεηή (50%)
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5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :
C. Ratledge and B. Kristiansen, Basic Biotechnology, Cambridge University Press, Cambridge,
2007
D. Clark, N. Pazdernik Biotechnology Academic Cell Update Elsevier 2012
Functional Foods and Nutraceuticals. Aluko, Rotimi E. Springer 2012. ISBN: 978-1-4614-3480-1.
Functional Food Product Development. Jim Smith and Edward Charter, editors. Willey-Blackwell
2010. ISBN: 978-1-4051-7876-1.
Functional Foods. Chadwick , Ruth F. Springer 2003. ISBN: 3540201203.
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:
-

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic,
Journal of Chemical Technology and Biotechnology,
Enzyme and Microbial Technology
Biotechnology Progress
Small
Process Biochemistry
Biotechnology and Βioengineering
Food Biotechnology
European Journal of Lipid Science and Technology
Journal of Biochemical Engineering
Bioresource Technology
International Journal of Biological Macromolecules
Carbon
Microbial Cell Factories
Biochemical Engineering Journal
Nanotechnology
Trends in Biotechnology
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4. Φαζκαηνζθνπηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο κέζνδνη: Ηαηξηθέο εθαξκνγέο
πληνληζηήο: Υαηδεθαθνχ σηήξηνο
Γηδάζθνληεο: Γαξνχθεο Αρηιιέαο
Γεξνζαλάζεο Ησάλλεο
Εαξθάδεο Αληψλεο
Κνπξθνπκέιεο Νηθφιανο
Μαιαλδξίλνο Γεξάζηκνο
Μπάθαο Θσκάο
Σδάθνο Αλδξέαο
Σζίθαξεο Βαζίιεηνο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ
ΠΟΤΓΧΝ
«ΗΑΣΡΗΚΖ
ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ:
ΗΑΣΡΗΚΖ,
ΥΖΜΔΗΑ,
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ 1ο
ΠΟΤΓΩΝ

ΗΥΔ103

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΕ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΧΗΜΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ : ΙΑΣΡΙΚΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο
απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ.
Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη
πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην
ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ
κνλάδσλ
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ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

4

5

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε
δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην
(δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο

Δπηζηεκνληθφο ηνκέαο, εηδηθφ ππφβαζξν, εμεηδηθεπκέλεο
γεληθέο γλψζεηο

γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

OXI

ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

-
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2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα
κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα εμνηθεησζνχλ νη θνηηεηέο κε ηηο θπζηθνρεκηθέο, θαζκαηνζθνπηθέο
θαη βηνρεκηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε Ηαηξηθή Υεκεία θαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο
ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρεκηθή αλάιπζε, απιέο
εθαξκνγέο απηψλ, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξήζεηο ησλ ζπλεζέζηεξσλ νξγάλσλ θαη λα
αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη θνηηεηέο ζα είλαη ζε ζέζε :








Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αλαιπηηθέο κεζφδνπο, λα επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε κε βάζε ηηο
ηδηφηεηεο ησλ ζπκπιφθσλ ελψζεσλ.
Να εξκελεχνπλ ηα δηάθνξα θάζκαηα ζάξσζεο, λα αλαγλσξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθέο θνξπθέο
θαζκάησλ ππεξχζξνπ, λα θάλνπλ απνηίκεζε, ζπζρέηηζε δνκήο θαη θάζκαηνο.
Να νξγαλψλνπλ ηελ αλάιπζε επηιέγνληαο ηελ νξζή κέζνδν, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο
παξακέηξνπο (παξεκπνδίζεηο) θαη θάλνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο.
Να θαηαλννχλ ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο θαζκαηνθσηνκεηξίαο, IR, Ramman, UV-vis, CD,
fluorescense, NMR, EPR, XRD, XRPD, XRF. Mossbouer, ηνπο λφκνπο θαη λα ηνπο
ζπλδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ ζε ρεκηθέο αλαιχζεηο.
Να θαηαλννχλ ηελ αξρή ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ δείγκαηνο, ηε ρξήζε πξσηνθφιινπ, ηξφπνπο
δεηγκαηνιεςίαο, ζπληήξεζεο δεηγκάησλ.
Να γλσξίδνπλ ηνλ ππξεληθφ καγλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπ, λα γλσξίδνπλ
δηάθνξεο κεζφδνπο δηαρσξηζκνχ κηγκάησλ, λα εμνηθεησζνχλ κε ηα αληίζηνηρα θάζκαηα θαη λα
αλαγλσξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο θνξπθέο.
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Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη
ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο
θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία
Οκαδηθή εξγαζία
Δξγαζία ζε δηεζλέο
πεξηβάιινλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο ππεπζπλόηεηαο θαη
επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο
Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο
……
Άιιεο…
…….

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό
πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ
εξεπλεηηθώλ ηδεώλ
Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο
απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη ιήςε απνθάζεσλ.
Μεηαηξνπή ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε.
Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο.
Απηφλνκε αιιά θαη νκαδηθή εξγαζία.
Απφθηεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεσξεηηθνχ γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ
εθπαίδεπζε ηνπ, ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν (ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ) .
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3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Απνξξφθεζε θαη εθπνκπή αθηηλνβνιίαο, έληαζε θαζκαηηθψλ γξακκψλ. Απνξξφθεζε θαη
εθπνκπή αθηηλνβνιίαο, έληαζε θαζκαηηθψλ γξακκψλ. Μνξηαθή ζπκκεηξία, θαλφλεο
επηινγήο. Ζιεθηξνληθή θαζκαηνζθνπία. UV-VIS-CD Raman–IR–Fluorescence. ESR
(αξρέο ηεο θαζκαηνζθνπίαο ειεθηξνληθνχ ζπληνληζκνχ spin, πνιιαπιφηεηα
απνξξνθήζεσλ). NMR [αξρέο ηεο θαζµαηνζθνπίαο ππξεληθνχ καγλεηηθνχ ζπληνληζµνχ,
spin, καγλεηηθή ξνπή, δηέγεξζε ππξήλσλ θαη πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα αλαθνξάο,
θαηλφκελα απνδηέγεξζεο θαη πεξηγξαθή ζην πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα αλαθνξάο, ειεχζεξε
επαγφκελε απφζβεζε, κεηαζρεκαηηζκφο Fourier–ζήκα NMR, ρεµηθέο κεηαηνπίζεηο NMR–
1
H (πεξηγξαθή ζην πεξηζηξεθφκελν ζχζηεκα αλαθνξάο), ε παξάµεηξνο δ
πνιππαξακεηξηθή ζηαζεξά πξνζηαζίαο θαη παξάκεηξνη πνπ ηελ επεξεάδνπλ, επίδξαζε
επαγσγηθνχ θαηλνκέλνπ, επίδξαζε καγλεηηθήο αληζνηξνπίαο ρεµηθψλ δεζµψλ, ζηαζεξέο
ζχδεπμεο NMR–1H (εμίζσζε Karplus), πνιιαπιφηεηα θνξπθψλ, ηηµέο ζηαζεξψλ ζχδεπμεο,
ρεκηθή θαη καγλεηηθή ηζνδπλαµία ππξήλσλ, θβαληνκεραληθή πεξηγξαθή αλάιπζεο
θαζκάησλ NMR]. Φαζµαηνζθνπία NMR–13C, ρεµηθέο µεηαηνπίζεηο 13C -πξφβιεςε
ρεκηθψλ κεηαηνπίζεσλ (εμίζσζε Grant Paul), ζηαζεξέο ζχδεπμεο, θαηλφκελν NOE θαη
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο-δηαηνκηθέο απνζηάζεηο, ηερληθέο δηπινχ ζπληνληζµνχ, κειέηε
δπλαµηθψλ ηζνξξνπηψλ, ηερληθέο ησλ θαζµάησλ NMR–νξγαλνινγία, δηζδηάζηαηε
θαζµαηνζθνπία NMR Φαζκαηνκεηξία καδψλ (MS). Μέζνδνη ηνληζκνχ (EI, C.I, ESI, FAB,
FD, MALDI-TOF), είδε ζξαπζκαηνπνηήζεσλ.Φαζκαηνκεηξία καδψλ. Αλάιπζε δνκήο.
Δξκελεία θαζκάησλ καδψλ νξγαληθψλ ελψζεσλ, ζπλδπαζηηθέο αζθήζεηο.
Eηζαγσγή ζηελ θξπζηαιιηθή θαηάζηαζε: Σν πιέγκα θαη ε κνλαδηαία θπςειίδα (δείθηεο
Miller θαη θξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα). Κξπζηαιιηθή ζπκκεηξία θαη λφκνο ηνπ Bragg.
Δπίιπζε δνκήο. Δηζαγσγή ζην πξφγξακκα SHELXTL (ή WINGX) θαη ιχζε ηεο δνκήο
ελφο πξαγκαηηθνχ δείγκαηνο.
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4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Πξφζσπν κε πξφζσπν

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε,
Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε
κειέηεο
(project),
πγγξαθή
εξγαζίαο / εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή
δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή γηα θάζε καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα
κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS

E-mail, PowerPoint

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο

39

πγγξαθή εξγαζίαο

35

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

51

χλνιν Μαζήκαηνο

125
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή
αμηνιόγεζεο

ηεο

δηαδηθαζίαο

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο
Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη είηε κε
παξνπζίαζε ζε επηηξνπή δηδαζθφλησλ θαη δεκφζην
αθξναηήξην αηνκηθψλ εξγαζηψλ είηε κε ηελ ηειηθή
γξαπηή εμέηαζε. Ζ ηειεπηαία πεξηιακβάλεη
Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο, ζχληνκεο
απάληεζεο, θξίζεο, αλάπηπμεο θαζψο θαη επίιπζεο
πξνβιεκάησλ

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο
θνηηεηέο.
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5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :

Infrared and Raman Spectra of Inorganic and Coordination Compounds: Part A: Theory and
Applications in Inorganic Chemistry, Sixth Editio,
Kazuo Nakamoto, Print
ISBN:9780471743392, Online ISBN:9780470405840, DOI:10.1002/9780470405840, Wiley on
line

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:

Inorganic Chemistry, Dalton Transactions, Polyhedron, Inorganica Chimica Acta
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6. Κπηηαξηθή θαη Μνξηαθή Βηνινγία:
πληνληζηήο: Μηραειίδεο Θενιφγνο
Γηδάζθνληεο: Κνηζίλαο Αζαλάζηνο
Κνχθιεο Παλαγηψηεο
Μαξαγθφο Πέηξνο
Φίιηνπ Μηραέια
Σξάγθα Θεψλε
Υξηζηνθνξίδεο άββαο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ105

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΑΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑ
ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα
ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο - εκηλάξηα

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΩΡΔ
ΜΟΝΑΓΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

4

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
Γεληθνχ ππνβάζξνπ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο γεληθώλ
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5

γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ..
«Ηαηξηθή Υεκεία» δελ πθίζηαληαη πξναπαηηνχκελα
Διιεληθή

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

ΝΑΗ (ζηελ Αγγιηθή)

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

-

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε
ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Σν κάζεκα έρεη εξεπλεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη εζηηάδεη ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο βηνινγίαο ηνπ θπηηάξνπ
θαζψο θαη ζε ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο θχζεο
ησλ θπηηαξηθψλ δηεξγαζηψλ. Παξάιιεια εηζάγεη ηνπο θνηηεηέο ζε επίθαηξεο έλλνηεο θαη πξνβιήκαηα
ηεο θπηηαξηθήο θαη κνξηαθήο βηνινγίαο.

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπηηάξνπ αιιά θαη ηνπο βαζηθνχο κεραληζκνχο
απνξξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο θαξθηλνγέλεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηε βηνινγία ηνπ
βιαζηηθνχ θπηηάξνπ θαη ηηο εθαξκνγέο ζηελ αλαγελλεηηθή ηαηξηθή. Θα κπνξνχλ επίζεο λα θαηαλννχλ
ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ιακβάλνληαη ηα ζπλαθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα θαζψο θαη ηα φξηά ηνπο.

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
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απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο απνζθνπεί
ην κάζεκα είλαη:
•

Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε
ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ

•

Απηφλνκε εξγαζία

•

Οκαδηθή εξγαζία

•

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

•

Πξναγσγή ηεο ειεχζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη επαγσγηθήο ζθέςεο

3.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

1. Μεκβξαληθή δνκή - Κπηηαξηθή δηακεξηζκαηνπνίεζε
2. χγρξνλεο ηερλνινγίεο θπηηαξηθήο αλάιπζεο
3. Μεηαθνξά πξσηετλψλ θαη θπζηηδίσλ
4. Κπηηαξηθφο ζθειεηφο
5. Ππξήλαο
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6. Κπηηαξηθφο θχθινο
7. Μηηνρφλδξηα, ρισξνπιάζηεο θαη ππεξνμεηδηνζψκαηα
8. Πξνγξακκαηηζκέλνο θπηηαξηθφο ζάλαηνο
9. πζηήκαηα θπηηαξηθήο ζεκαηνδφηεζεο θαη επηθνηλσλίαο
10. Βηνινγία ηνπ βιαζηηθνχ θπηηάξνπ
11. Βηνινγία ηνπ θαξθηληθνχ θπηηάξνπ

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε),
Κιηληθή
Άζθεζε,
Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project),
πγγξαθή
εξγαζίαο
/
εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

 Απφ θαζέδξαο

 Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία θαη ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-εκηλάξηα

60

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

65

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή
γηα
θάζε
καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηηο
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αξρέο ηνπ ECTS

χλνιν Μαζήκαηνο

125 ώξεο

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο

Γιώζζα
Αμηνιόγεζεο,
Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο
Δπηινγήο,
Δξσηήζεηο
ύληνκεο
Απάληεζεο,
Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο
Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ,
Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά,
Πξνθνξηθή
Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Ο ηειηθφο βαζκφο ζην κάζεκα θαζνξίδεηαη κε βάζε ην
απνηέιεζκα ησλ ηειηθψλ (γξαπηψλ) εμεηάζεσλ ζηελ
θαζνξηζκέλε χιε (100%).
Σα 5 ECTS απνδίδνληαη κεηά από επηηπρή εμέηαζε ζην
κάζεκα (γξαπηέο εμεηάζεηο δηάξθεηαο 2 σξώλ).

Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ
είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :




Cell and Molecular Biology, Lodish et al. 6th edition, 2007
Genes VIII, B. Lewin, 2003, θαη 2013
The Cell: A Molecular Approach, 6th edition, G. M. Cooper, 2013
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:









CELL, Molecular CELL
Journal of Cell Biology, Journal of Cell Science
EMBO Journal
Molecular and Cellular Biology
FASEB Journal
Nature, Nature Cell Biology, Cell Death and Differentiation
Science,
BioEssays
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6. Βηνθπζηθέο κέζνδνη θαη κνληέια κειέηεο δνκήο-βηνινγηθήο δξαζηηθόηεηαο
Γηδάζθωλ: Κνπξθνπκέιεο Νίθνο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΣΜΖΜΑ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ:
ΗΑΣΡΗΚΖ,
ΥΖΜΔΗΑ,
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)

ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ

METAΠTYXIAKO

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΗΥΔ106

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΒΗΟΦΤΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΣΔΛΑ ΜΔΛΔΣΖ
ΓΟΜΖ-ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ

1ν

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο
ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗ
Δ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Γηαιέμεηο

3

5

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο
θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

Γεληθνύ
ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ
γλώζεσλ,
δεμηνηήησλ

αλάπηπμεο

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα
Διιεληθή (δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή)
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ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS

ΝΑΗ

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ
ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

https://sites.google.com/site/medbiophysioa/

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα
κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:







Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο ηεο βηνθπζηθήο ησλ βηνκνξίσλ
Να γλσξίδνπλ ηελ επίδξαζε ιεηηνπξγηθψλ νκάδσλ θαη ζηεξενρεκείαο ζηε βηνινγηθή δξάζε
ελψζεσλ
Να γλσξίδνπλ βαζηθνχο δηθηπαθνχο ηφπνπο εχξεζεο πιεξνθνξίαο δνκηθήο βηνινγίαο
Να γλσξίδνπλ είδε ινγηζκηθνχ θαη ηεο αξρέο ηεο κνξηαθήο πξνζνκνίσζεο
Να γλσξίδνπλ βαζηθέο έλλνηεο πνιππαξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο
Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο Πνζνηηθέο ρέζεηο Γνκήο Γξάζεο
(QSAR)

Γλψζεηο




Αιιειεπηδξάζεηο πξσηεΐλεο-πξνζδέηε (κνξηαθή πξφζδεζε θαη κνξηαθή δπλακηθή)
Θεξκνδπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο (ειεθηξνληαθέο, ζηεξηθέο, ηνπνινγηθέο
πδξνθνβηθέο παξάκεηξνη)
Μεζνδνινγία QSAR

θαη

Γεμηφηεηεο



Δμνηθείσζε κε ηε κνξηαθή κνληεινπνίεζε
Δμνηθείσζε κε ηελ αλάιπζε βην-θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ κέζσ πνιππαξακεηξηθψλ
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κεζφδσλ
Ηθαλφηεηεο



Ηθαλφηεηα γηα νκαδηθή ή απηνηειή εξγαζία
Γπλαηφηεηα εθκάζεζεο ζρεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ παθέησλ

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
ηερλνινγηώλ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ
Λήςε απνθάζεσλ
Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
Απηόλνκε εξγαζία
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ
Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

……

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο
απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:






Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ
Απηφλνκε εξγαζία
Γπλαηφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία
Γπλαηφηεηα εθκάζεζεο ζρεηηθψλ ππνινγηζηηθψλ παθέησλ
Απφθηεζε δεμηφηεηαο δεκφζηαο παξνπζίαζεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο
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3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ


Ζ βηνθπζηθή ηεο 3D δνκήο. Γνκή πξσηετλψλ θαη καθξνκνξίσλ. Δπθακςία, Αλαδίπισζε –
Δλεξγεηαθά κνλνπάηηα.



Γνκηθή Βηνινγία. Πεηξακαηηθέο ηερληθέο (X-ray, NMR)



Βάζεηο δεδνκέλσλ. Γνκή βάζεσλ θαη ζρεηηθψλ αξρείσλ (PDB)



Δηζαγσγή ζην κνξηαθφ modeling. Σερληθέο κνληεινπνίεζεο θαη αιγφξηζκνη.



Πξνζνκνηψζεηο κνξηαθήο δπλακηθήο βηνκνξίσλ. Αιιειεπηδξάζεηο πξσηεΐλεο-πξνζδέηε
(κνξηαθή πξφζδεζε θαη κνξηαθή δπλακηθή) Θεξκνδπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο
(ειεθηξνληαθέο, ζηεξηθέο, ηνπνινγηθέο θαη πδξνθνβηθέο παξάκεηξνη). Force fields.



Έλλνηεο πνιππαξακεηξηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο



QSAR - ρεδηαζκφο θαξκάθσλ. Δηζαγσγή: πζρέηηζε παξακέηξσλ (γεσκεηξία,
ζηεξενρεκεία, βηνδηαζεζηκφηεηα, ηνμηθφηεηα, παξελέξγεηεο, αιιειεπηδξάζεηο).



Γηαζέζηκν ινγηζκηθφ (επίδεημε ή/θαη hands-on training)



Δξγαζία - Παξνπζίαζε

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ
Πξόζσπν κε πξόζσπν,
εθπαίδεπζε θ.ιπ.

ΠΑΡΑΓΟΖ
Δμ απνζηάζεσο

ΥΡΖΖ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,

 Απφ θαζέδξαο

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Ο ηζηφηνπνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο
δηαιέμεηο, βηβιηνγξαθία θαη πηζαλά ζέκαηα
εξγαζίαο (νη θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ηελ
δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ζρεηηθά ζέκαηα)
 Γηαιέμεηο ζε PowerPoint
 Δπίδεημε εηδηθνχ ινγηζκηθνχ

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

40

Δθπφλεζε
εξγαζηψλ

60

Αηνκηθή
πξνεηνηκαζία

αηνκηθψλ
κειέηε,

χλνιν Μαζήκαηνο
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25
125

Επγαζίαρ

Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε
ηηο αξρέο ηνπ ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ
εξγαζία πνπ ζα παξαδφζεη θάζε θνηηεηήο/ηξηα
(40%), ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο
(30%) θαη ηελ εμέηαζε απφ ηνλ δηδάζθνληα (30%).

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5.

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :








Molecular Biophysics for the Life Sciences
Norma M. Allewell; Linda O. Narhi; Ivan Rayment
Springer, 9781461485476
Computational Biochemistry and Biophysics
Oren M. Becker; Alexander D. Mackerell Jr; Benoit Roux; Masakatsu Watanabe
Marcel Dekker Ltd, 082470455X
A Primer on QSAR/QSPR Modeling: Fundamental Concepts (Springer briefs in Molecular
Science)
Kunal Roy; Supratik Kar; Rudra Narayan Das
Springer, 9783319172804
Statistical Modelling of Molecular Descriptors in QSAR/QSPR
Matthias Dehmer; Kurt Varmuza; Danail Bonchev; Frank Emmert-Streib Wiley-Blackwell,

53

9783527324347
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:







Journal of Chemical Information and Modeling
Journal of Medicinal Chemistry
RSC Advances
Journal of Biological Physics
Biophysical Journal
Biophysical Chemistry
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7. Αλάιπζε Βηνδεηθηώλ - Βηναηζζεηήξεο: Κιηληθή εκαζία
πληνληζηήο: Σζειέπεο Αιέμαλδξνο
Γηδάζθνληεο: Κσζηαξά Υξηζηίλα
Μαγθιάξα Αγγειηθή
Μπατξαθηάξε Διέλε
Πξνδξνκίδεο Μάκαο
Υαηδεκηραήι Διεπζεξία
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΥΖΜΔΗΑ, ΗΑΣΡΗΚΖ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΗΥΔ107

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΑΝΑΛΤΖ
ΒΗΟΓΔΗΚΣΩΝΚΛΗΝΗΚΖ ΖΜΑΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο,
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο
απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην
ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΩΡΔ
ΜΟΝΑΓΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο
θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
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ΒΗΟΑΗΘΖΣΖΡΔ

5

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαληαη πξναπαηηνχκελα

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

Διιεληθή (δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή)
ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1342

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο
θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε
ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο παξαθάησ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο:
Γλψζεηο




Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο βαζηθέο αξρέο ηεο Κιηληθήο Υεκείαο φπσο ηηο βαζηθέο αξρέο
πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην Κιηληθφ Υεκηθφ εξγαζηήξην, ηελ θαηάιιειε επηινγή ηνπ
βηνινγηθνχ δείγκαηνο, θιπ
Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θιαζηθψλ βηνδεηθηψλ ζηελ πξφγλσζε /
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δηάγλσζε δηαθφξσλ λνζεκάησλ φπσο ζαθραξψδεο δηαβήηεο, λεθξηθή λφζνο,
θαξδηαγγεηαθή λφζνο, θαξθίλνο, θιπ
 Να γλσξίδνπλ ζχγρξνλεο ηερληθέο εξγαζηεξηαθήο δηεξεχλεζεο λνζεκάησλ φπσο
κεηαβνλνκηθή, ιηπηδησκαηηθή, βηναηζζεηήξεο, θιπ
 Κιηληθέο εθαξκνγέο κνξηαθήο δηαγλσζηηθήο
 Πξννπηηθέο ρξήζεο λεφηεξσλ βηνδεηθηψλ ζηελ θιηληθή δηάγλσζε φπσο ηα microRNAs
Γεμηφηεηεο



Γεμηφηεηα δηαγλσζηηθήο πξνζέγγηζεο ελφο λνζήκαηνο κε βάζε ηα επίπεδα ελφο ή
πεξηζζνηέξσλ βηνδεηθηψλ
Γεμηφηεηα δηαθνξηθήο δηάγλσζεο λνζεκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο
βηνδείθηεο

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ
θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ
απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Ηθαλφηεηεο





Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηε γλψζε ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ άπηνληαη
ζεκάησλ βηνδεηθηψλ θαη Κιηληθήο Υεκείαο
Ηθαλφηεηα ζηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ζηνλ απηνηειή ηξφπν εξγαζίαο
Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη δηαηχπσζεο εξεπλεηηθψλ ηδεψλ ζηα πεδία ησλ Βηνδεηθηψλ Κιηληθήο Υεκείαο
Ηθαλφηεηα αλαδήηεζεο, αλάιπζεο θαη ζχλζεζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε
δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ ζρεηηθψλ κε ηε δεκφζηα
παξνπζίαζε βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο
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3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
• Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηελ θιηληθή ρεκεία. Σν βηνινγηθφ δείγκα. Παξάκεηξνη
• Metabonomics: Αλάιπζε ηνπ κεηαβνιηθνχ πξνθίι ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ
• Σερληθέο δηεξεχλεζεο δηαηαξαρψλ ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπνπξσηετλψλ. Σερληθέο
Lipidomics
• αθραξψδεο Γηαβήηεο- Νεθξηθή Νφζνο – Έκθξαγκα Μπνθαξδίνπ: Δξγαζηεξηαθή
δηεξεχλεζε.
• Κιηληθέο εθαξκνγέο κνξηαθήο δηαγλσζηηθήο
• Πξνζδηνξηζκφο γιπθφδεο ζην αίκα κε ακπεξνκεηξηθφ ελδπκηθφ βηναηζζεηήξα
• Γεληθή ζεψξεζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο ειεθηξνρεκηθήο εκπέδεζεο θαη βαζηθέο αξρέο
εκπεδεζηνκεηξηθψλ βηναηζζεηήξσλ
• Καηαζθεπή απνξξηπηφκελσλ ειεθηξνδίσλ κε ηελ ηερληθή εθηχπσζεο κέζσ πιέγκαηνο (screenprinted electrodes)
• Κιαζηθνί θαη λεψηεξνη βηνδείθηεο θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ
• Βηνδείθηεο νμεηδσηηθνχ ζηξεο
• Ζ ζεκαζία ησλ microRNAs σο βηνδείθηεο
• Καξθηληθνί δείθηεο

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε),
Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο
επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο (project),
πγγξαθή
εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

 Απφ θαζέδξαο

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Ο ηζηφηνπνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο
δηαιέμεηο, βηβιηνγξαθία θαη πηζαλά ζέκαηα
εξγαζίαο (νη θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ηελ δπλαηφηεηα
λα πξνηείλνπλ ζρεηηθά ζέκαηα)
 Γηαιέμεηο ζε PowerPoint

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

40

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

60

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

25
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Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή
γηα
θάζε
καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε
ηηο αξρέο ηνπ ECTS
χλνιν Μαζήκαηνο
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ
εξγαζία πνπ ζα παξαδψζνπλ (30%), ηελ δεκφζηα
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (30%) θαη ηε γξαπηή
Γιώζζα
Αμηνιόγεζεο,
Μέζνδνη δνθηκαζία πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηνπο δηδάζθνληεο
αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή
ή (40%).
πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο
Δπηινγήο,
Δξσηήζεηο
ύληνκεο
Απάληεζεο,
Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο
Γνθηκίσλ, Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ,
Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε / Αλαθνξά,
Πξνθνξηθή
Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή
Δμέηαζε
Αζζελνύο,
Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ
είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :
1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηε Κιηληθή Υεκεία: Narayanan S., The Preanalytic Phase, Am J Clin
Pathol, 2000
2. Sacks DB, Bruns DE, Goldstein DE, Maclaren NK, McDonald JM, Parrott M. Guidelines and
recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus.
Clin Chem. 2002;48:436-72.
3. American Diabetes Association. Standards of Medical Care for Patients With Diabetes Mellitus.
Diabetes Care January 2003 ;26:s33-s50
4. MacNeil ML, Mueller PW, Caudill SP, Steinberg KK. Considerations when measuring urinary
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albumin: precision, substances that may interfere, and conditions for sample storage. Clin Chem.
1991 37;:2120-3.
5. Tierz Fundamentals of Cliincal Chemistry and Molecular Diagnostics. Burtis CA et al. Elsevier
2015.
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:






Clinical Chemistry
Clinical Biochemistry
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
Annals of Clinical Biochemistry
Clinica Chimica Acta
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8. Βηνρεκεία- Μνξηαθή Βηνινγία- Παζνθπζηνινγία Υξόληωλ Ννζεκάηωλ
πληνληζηήο: Σζειέπεο Αιέμαλδξνο
Γηδάζθνληεο: Γεσξγηάδεο Αζαλάζηνο
Γξφζνο Αιέμαλδξνο
Καιατηδίδεο Ρήγαο
Κηφξηζεο Γεκήηξεο
Κνξαληδφπνπινο Παλαγηψηεο
Λακπξαθάθεο Υαξάιακπνο
Υαηδεκηραήι Διεπζεξία
Σζηάξα ηαπξνχια
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΥΖΜΔΗΑ, ΗΑΣΡΗΚΖ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ108
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΜΟΡΑΗΚΖ ΒΗΟΛΟΓΗΑΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΥΡΟΝΗΩΝ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε δηαθξηηά
κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ.
Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ
καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην
ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Γηαιέμεηο

3

5

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
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ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαληαη πξναπαηηνχκελα
Διιεληθή (δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή)
ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1343

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην
Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο παξαθάησ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο:
Γλψζεηο





Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηνπο βηνρεκηθνχο θαη παζνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο αζεξνγέλεζεο θαη
ησλ νμέσλ ζηεθαληαίσλ ζπλδξφκσλ
Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θνιπηθήο καξκαξπγήο θαη ησλ επηπινθψλ ηεο
Να γλσξίδνπλ ηηο κεηαβνιηθέο θαη παζνθπζηνινγηθέο δηαηαξαρέο ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε, ηνπ
κεηαβνιηθνχ ζπλδξφκνπ θαη ηεο παρπζαξθίαο
Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηε κνξηαθή θαη θπηηαξηθή θπζηνινγία ρξφλησλ λνζεκάησλ ηνπ θεληξηθνχ
λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε λεπξνβηνινγία ηνπ ρξφληνπ πφλνπ
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Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ παζνθπζηνινγία ηεο Υξφληαο Νεθξηθήο Νφζνπ
Να γλσξίδνπλ ζε βάζνο ηελ παζνθπζηνινγία-κνξηαθή βηνινγία θαη γελεηηθή ησλ ζπρλφηεξσλ
κνξθψλ θαξθίλνπ
Να γλσξίδνπλ ηνπο κεραληζκνχο ησλ θπξηφηεξσλ απηνάλνζσλ θαη θιεγκνλσδψλ λνζεκάησλ
Να γλσξίδνπλ ηνπο κεραληζκνχο πήμεο θαη ζξνκβνγέλεζεο θαζψο θαη ηελ παζνθπζηνινγία ηεο
θιεβηθήο ζξνκβνεκβνιηθήο λφζνπ

Γεμηφηεηεο



Δμνηθείσζε κε ηνπο παζνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο λνζεκάησλ
Δμνηθείσζε κε θχξηεο δηαηαξαρέο κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ θαη βαζηθνχο κεραληζκνχο κνξηαθήο
βηνινγίαο πνπ νδεγνχλ ζε ρξφληα λνζήκαηα φπσο ε θαξδηαγγεηαθή λφζνο θαη ν θαξθίλνο

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

……

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

Άιιεο…
…….
Ηθαλφηεηεο






Ηθαλφηεηα γηα απηφλνκε εξγαζία
Γπλαηφηεηα γηα νκαδηθή εξγαζία
Παξαγσγή λέσλ εξεπλεηηθψλ ηδεψλ
Γπλαηφηεηα απφθηεζεο επηπιένλ γλψζεσλ βηνρεκείαο κνξηαθήο βηνινγίαο θαη παζνθπζηνινγίαο
λνζεκάησλ
Απφθηεζε δεμηφηεηαο δεκφζηαο παξνπζίαζεο βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο

63

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ













4.

Αλάπηπμε αζεξσκαηηθήο πιάθαο
Ρήμε αζεξσκαηηθήο πιάθαο-Ομέα ζηεθαληαία ζχλδξνκα
Κνιπηθή καξκαξπγή
Φιεβηθή ζξνκβνεκβνιηθή λφζνο
Παζνθπζηνινγία ππέξηαζεο
αθραξψδεο δηαβήηεο
Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν-Παρπζαξθία
Καξθίλνο
Υξφληα Νεθξηθή Νφζνο
Μνξηαθή θαη θπηηαξηθή θπζηνινγία ρξφλησλ λνζεκάησλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
Νεπξνβηνινγία ηνπ ρξφληνπ πφλνπ
Απηνάλνζα θαη θιεγκνλψδε λνζήκαηα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή
Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

 Απφ θαζέδξαο

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Ο ηζηφηνπνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο
δηαιέμεηο, βηβιηνγξαθία θαη πηζαλά ζέκαηα
εξγαζίαο (νη θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ηε
δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ζρεηηθά ζέκαηα)
 Γηαιέμεηο ζε PowerPoint

Δπαζηηπιόηηηα

Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε
κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.
Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα θάζε
καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
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Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

40

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

60

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

25

χλνιν Μαζήκαηνο

125

ECTS.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή
ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο
Δπηινγήο,
Δξσηήζεηο
ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε /
Αλαθνξά,
Πξνθνξηθή
Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε /
Άιιεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε βάζε ηελ
εξγαζία πνπ ζα παξαδψζνπλ (30%), ηελ δεκφζηα
παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (30%) θαη ηε γξαπηή
δνθηκαζία πνιιαπιήο επηινγήο απφ ηνπο
δηδάζθνληεο (40%).

Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα από
ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :

Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine. Hammer GD, McPhee SJ. McGrawHill Education, 2014
-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:







New England Journal of Medicine
Lancet
Nature
JAMA
Science
J Clinical Investigation
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9. Μεηαβνιηζκόο ηωλ ιηπνπξωηεϊλώλ. Πξωηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο δπζιηπηδαηκίεο
πληνληζηήο: Διηζάθ Μσπζήο
Γηδάζθνληεο: Λπκπεξφπνπινο Δπάγγεινο
Ληάκεο Γεψξγηνο
Μειηψλεο Υαξάιακπνο
Ρίδνο Δπάγγεινο
Σζηκηρφδεκνο Βαζίιεηνο
Φηιηππάηνο Θενδφζηνο
Φισξεληίλ Μαηίιληα
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΗΥΔ109

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ ΣΩΝ ΛΗΠΟΠΡΩΣΔΪΝΩΝ.
ΠΡΩΣΟΠΑΘΔΗ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΔΗ
ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΔ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία
γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΩΡΔ
ΜΟΝΑΓΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

2

3

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη
νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ γεληθνύ
ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ,εηδίθεπζεο γεληθώλ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
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γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
ΜΑΘΖΜΑΣΑ: Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

Διιεληθή

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ
Δ ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

2.

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1259

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα
κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ:









Σε θπζηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπνπξσηετλψλ
Σν ξφιν ηεο δπζιηπηδαηκίαο ζηελ παζνγέλεηα ηεο αζεξσκαηηθήο λφζνπ θαη ηνπο
ππνθείκελνπο παζνγελεηηθνχο κεραληζκνχο
Σηο πην ζεκαληηθέο πξσηνπαζείο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπνπξσηετλψλ (αίηηαθιηλνεξγαζηεξηαθή εηθφλα-δηαθνξηθή δηάγλσζε –ζεξαπεία)
Σελ νηθνγελή ππεξρνιεζηεξνιαηκία
Σν κεηαβνιηζκφ ηεο HDL θαη ηηο ζπλαθείο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαηαξαρέο ηεο HDL
Σν ξφιν ηεο Lp(a)
Σηο πην ζπρλέο δεπηεξνπαζείο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπηδίσλ
Σε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηψλ
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Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα

Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο

εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Λήςε απνθάζεσλ
Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

……

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

Άιιεο…
…….
Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο
απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:




Απηφλνκε εξγαζία-Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδα νκάδσλ
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία
κε ηε ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ
Απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν.

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ


Φάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηψλ: ζηαηίλεο [ελδείμεηο, αληελδείμεηο,
αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, αιιειεπηδξάζεηο]



Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπνπξσηετλψλ [εμσγελήο θαη ελδνγελήο νδφο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ
ιηπηδίσλ]



Μεηαβνιηζκφο ησλ ιηπνπξσηετλψλ [ν κεηαβνιηζκφο ησλ HDL]



Πιεηνηξνπηθέο δξάζεηο ησλ ζηαηηλψλ θαη αζεξσκάησζε



Πξσηνπαζείο δπζιηπηδαηκίεο



Οηθνγελήο ππεξρνιεζηεξνιαηκία



Γεπηεξνπαζείο Γπζιηπηδαηκίεο
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Γηαβεηηθή δπζιηπηδαηκία



Οη ζηαηίλεο ζηελ θιηληθή πξάμε-Πξννπηηθέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο –θξηηηθή αμηνιφγεζεο
ησλ κειεηψλ



Άιια θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηψλ : ezetimibe / θηκπξάηεο /
colesevelam / σ-3 ιηπαξά νμέα



Γφθηκνη ζπλδπαζκνί ππνιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ



Νέα θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηψλ κε έκθαζε ζηνπο αλαζηνιείο ηεο
PCSK9



Ο ξφινο ηεο PCSK9 ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ιηπνπξσηετλψλ

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε
θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ
ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ Δξγαζηεξηαθή
Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο

 Απφ θαζέδξαο

 Τπνζηήξημε καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κέζω
ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο e-course
 Ζιεθηξνληθή επηθνηλωλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Δθπόλεζε κειέηεο (project)

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη κέζνδνη
δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην, Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή
Άζθεζε, Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε
κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

24

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

31

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

70

χλνιν Μαζήκαηνο

125

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα θάζε
καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ
ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο
Γιώζζα

Αμηνιόγεζεο,

Μέζνδνη

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε:

αμηνιόγεζεο,
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Γηακνξθσηηθή
ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο
Δπηινγήο,
Δξσηήζεηο
ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε /
Αλαθνξά,
Πξνθνξηθή
Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή Δξκελεία, Άιιε /
Άιιεο

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη
-

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
- ή
πγγξαθή αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν

Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα από
ηνπο θνηηεηέο.

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

5.

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :


ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ
ΣΟΤ
ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟΤ
ΣΧΝ
ΛΗΠΗΓΗΧΝ:
ΓΗΑΓΝΧΖ
ΚΑΗ
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ. Μσπζήο Διηζάθ, Ηαηξηθέο Δθδφζεηο Γηάλλεο Β. Παξηζηάλνο, Πξψηε έθδνζε
Μάξηηνο 2015, ISBN :978-960-9553-15-5

-πλαθή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά:


JOURNAL OF LIPID RESEARCH, ATHEROSCLEROSIS, ATVB
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10.

Μνξηαθή Φαξκαθνινγία Καξδηαγγεηαθώλ Φαξκάθωλ

πληνληζηήο: Παππάο Πεξηθιήο
Γηδάζθνληεο: Καιατηδίδεο Ρήγαο
Κηφξηζεο Γεκήηξηνο
Κσλζηαληή Μαξία
Λενληαξίηεο Γεψξγηνο
Παπαπέηξνπ Δπαγγειία
Παππάο Πεξηθιήο
Σζειέπεο Αιέμαλδξνο

1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ο

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ110

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα
ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ
Γηαιέμεηο

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΩΡΔ
ΜΟΝΑΓΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

3

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
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5

ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
ΜΑΘΖΜΑΣΑ: Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη Διιεληθή
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1345
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

2.

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε
ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο
θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:


Γλψζεηο

Να γλσξίδνπλ βαζηθέο αξρέο θαξκαθνδπλακηθήο θαη θαξκαθνθηλεηηθήο.
Να γλσξίζνπλ ηα ζηάδηα πξφζιεςεο, απνξξφθεζεο θαη απέθθξηζεο ελφο θαξκάθνπ.
Να γλσξίδνπλ ηνλ κεραληζκφ δξάζεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ, ππνιηπηδαηκηθψλ , αληηππεξηαζηθψλ θαη
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αληηδηαβεηηθψλ θαξκάθσλ.


Γεμηφηεηεο

Οη θνηηεηέο κεηά απφ απηφ ην κάζεκα απνθηνχλ ηελ δεμηφηεηα αλάιπζεο κεραληζκψλ δξάζεο ησλ
θαξκάθσλ θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε απνξξφθεζε θαη απέθθξηζε θάζε θαξκάθνπ.


Ηθαλφηεηεο

Οη θνηηεηέο απνθηνχλ ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ δξάζεο ηνπ θαξκάθνπ , ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο ηελ ιήςε θαξκάθσλ θαζψο θαη ηελ κειέηε θιηληθψλ κειεηψλ γηα ηα ηειεπηαία
θάξκαθα ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ.
Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ
ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο (καζεζηαθνί ζηφρνη) πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη
ζηηο νπνίεο απνζθνπεί ην κάζεκα είλαη:
Να γίλνπλ θαηαλνεηνί νη κεραληζκνί δξάζεο ησλ θαξκάθσλ.
Ο Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο λα ελεκεξσζεί γηα ηα ζχγρξνλα θάξκαθα πνπ ρνξεγνχληαη ζε αζζελείο κε
θαξδηαγγεηαθή λφζν θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηα ππνιηπηδηακηθά, ηα αληηππεξηαζηθά, ηα αληηδηαβεηηθά, ηα
θάξκαθα θαηά ηεο παρπζαξθίαο, ηα αληηπεθηηθά θαη ηα αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα.
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3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Σν κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζε έλα ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο θαξκαθνινγίαο, πνπ απνηεινχλ ηα θάξκαθα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξφιεςε θαη ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαξδηαγγεηαθή λφζνπ.
Αξρηθά ζην κάζεκα απηφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή σο πξνο ηελ απνξξφθεζε-θαηαλνκή θαη απέθθξηζε
ησλ θαξκάθσλ θαη πεξηγξάθνληαη ηα ζχγρξνλα δεδνκέλα θαξκαθνθηλεηθήο αλάιπζεο. Δπίζεο
γίλεηαη αλαθνξά ζηα θχξηα ελδπκηθά ζπζηήκαηα κεηαβνιηζκνχ ησλ θαξκάθσλ θαη πεξηγξάθνληαη νη
βαζηθέο αξρέο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ ζε θπηηαξηθφ επίπεδν δηακέζνπ ππνδνρέσλ. Σέινο γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ πξνθιηληθή θαη θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ θαξκάθσλ.
ηε ζπλέρεηα ην κάζεκα επηθεληξψλεηαη ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ θαξδηαγγεηαθψλ θαξκάθσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ ηα ππνιηπηδηακηθά, ηα αληηππεξηαζηθά, ηα αληηδηαβεηηθά, ηα θάξκαθα θαηά ηεο
παρπζαξθίαο, ηα αληηπεθηηθά θαη ηα αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα. Πεξηγξάθνληαη νη κεραληζκνί
δξάζεο ησλ παξαπάλσ θαξκάθσλ θαη αλαθέξνληαη ηα θπξηφηεξα θαξκαθνδπλακηθά θαη
θαξκαθνθηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο παξέρνληαη θιηληθά δεδνκέλα σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ θαξκάθσλ απηψλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ
κειεηψλ ζηηο νπνίεο απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ.

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο θαη
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο,
εκηλάξηα,
Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε βηβιηνγξαθίαο, Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή (Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε,
Καιιηηερληθό Δξγαζηήξην, Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία, Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο,
Δθπόλεζε κειέηεο (project), πγγξαθή
εξγαζίαο / εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή
δεκηνπξγία, θ.ιπ.

 Απφ θαζέδξαο

 ΝΑΗ

Δπαζηηπιόηηηα

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

40

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ- Αζθήζεηο

60

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

25

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή
γηα θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο
θαη νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο
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ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS
χλνιν Μαζήκαηνο

125

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κέζσ εμεηάζεσλ
αιιά θαη κέζσ εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ.

Γιώζζα
Αμηνιόγεζεο,
Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία Πνιιαπιήο
Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο Απάληεζεο,
Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ, Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία, Έθζεζε /
Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Γεκόζηα
Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή
Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο
Αλαθέξνληαη
ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη
πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.
5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :
 Kalantzi KI, Tsoumani ME, Goudevenos IA, Tselepis AD. Pharmacodynamic properties of
antiplatelet agents: current knowledge and future perspectives. Expert Rev Clin Pharmacol. 2012
May;5(3):319-36.
 Spronk HM, de Jong AM, Crijns HJ, Schotten U, Van Gelder IC, Ten Cate H. Pleiotropic
effects of factor Xa and thrombin: what to expect from novel anticoagulants. Cardiovasc Res. 2014
Mar 1;101(3):344-51.
 Angiolillo DJ, Capodanno D, Goto S. Platelet thrombin receptor antagonism and
atherothrombosis. Eur Heart J. 2010 Jan;31(1):17-28.
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Θεξαπεία Γπζιηπηδαηκηώλ

11.

πληνληζηήο: Διηζάθ Μσπζήο
Γηδάζθνληεο: Ληάκεο Γεψξγηνο
Λπκπεξφπνπινο Δπάγγεινο
Μειηψλεο Υαξάιακπνο
Σζηάξα ηαπξνχια
Σζηκηρφδεκνο Βαζίιεηνο

1.

ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ111
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ –ΚΑΡΓΗΑΓΔΗΑΚΖ ΝΟΟ
ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο, Δξγαζηεξηαθέο
Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα
ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Γηαιέμεηο

2

5

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο θαη νη
δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο δεμηνηήησλ
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ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ..
«Ηαηξηθή Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα
Διιεληθή

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

-

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1339

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο θαη
ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ
καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ ζύκθσλα κε ην
Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη
ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:
Σηο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπνπξσηετλψλ θαη ηνπ νπξηθνχ νμένο
Σελ παζνθπζηνινγία ηεο αζεξσκαηηθήο λφζνπ
Σελ παζνθπζηνινγία θαη αληηκεηψπηζε ηνπ ζαθραξψδε δηαβήηε
Σελ παζνθπζηνινγία θαη αληηκεηψπηζε ηεο ππέξηαζεο
Σηο δηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε θαη ησλ απαξαίηεησλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
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ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ
Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Οη γεληθέο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν θνηηεηήο/θνηηήηξηα θαη ζηηο νπνίεο απνζθνπεί ην
κάζεκα είλαη:




Απηφλνκε εξγαζία-Γπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδα νκάδσλ
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζχλζεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία κε ηε
ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηψλ
Απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν.

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ














ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΜΟΗΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΟΤΡΗΚΟΤ ΟΞΔΟ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΜΟΗΟΣΑΗΑ ΣΟΤ Ca2+ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΣΧΝ
ΠΟΟΣΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΧΝ ΛΗΠΟΠΡΧΣΔΨΝΧΝ ΚΑΗ
ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟ
ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΑΘΖΡΧΜΑΣΗΚΖ ΝΟΟΤ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΞΔΟΒΑΗΚΖ ΗΟΡΡΟΠΗΑ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΜΟΗΟΣΑΗΑ ΣΧΝ ΤΓΑΣΑΝΘΡΑΚΧΝ –ΑΝΣΗΣΑΖ ΣΖΝ
ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΚΑΗ ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΔΠΑΚΟΛΟΤΘΑ
ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ : ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΜΟΗΟΣΑΗΑ ΣΟΤ H2O
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΣΖ ΟΜΟΗΟΣΑΗΑ ΣΟΤ Κ+
ΤΠΔΡΣΑΖ: ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ-ΓΗΑΓΝΧΖ –ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΒΛΑΒΖ ΟΡΓΑΝΟΤ –
ΣΟΥΟΤ –ΘΔΡΑΠΔΗΑ
ΑΛΛΑ ΠΑΝΗΟΣΔΡΑ ΜΔΣΑΒΟΛΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ
ΟΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΧΝ ΓΤΛΗΠΗΓΑΗΜΗΧΝ
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4.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ Δπηθνηλσλία
κε ηνπο θνηηεηέο

 Απφ θαζέδξαο

 ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΜΔΧ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ecourse
 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟΤ
ΦΟΗΣΖΣΔ
 ΔΚΠΟΝΖΖ ΜΔΛΔΣΖ (project)

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
κέζνδνη δηδαζθαιίαο.

ν

ηξόπνο

Δπαζηηπιόηηηα

θαη

Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε,
Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε & αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε, Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε κειέηεο
(project), πγγξαθή εξγαζίαο / εξγαζηώλ,
Καιιηηερληθή δεκηνπξγία, θ.ιπ.

Φόπηορ Επγαζίαρ
Εξαμήνος

Γηαιέμεηο-Δηζεγήζεηο

24

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

21

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

80

χλνιν Μαζήκαηνο

125

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα
θάζε καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη
ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε
ηηο αξρέο ηνπ ECTS
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο

Ζ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη αμηνιόγεζεο,
Γηακνξθσηηθή ή πκπεξαζκαηηθή, Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο ύληνκεο
Απάληεζεο, Δξσηήζεηο Αλάπηπμεο Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή Δμέηαζε,
Γεκόζηα Παξνπζίαζε, Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία,
Κιηληθή Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Γξαπηή ηειηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη
-

Δξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο
- ή
πγγξαθή αληίζηνηρεο εξγαζίαο ζην
ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ είλαη πξνζβάζηκα
από ηνπο θνηηεηέο.

5.

ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :
ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΣΗ ΟΞΔΟΒΑΙΚΗ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΩΝ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΔΩΡΙΑ
ΣΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, Μσπζήο Διηζάθ, Ιαηξηθέο Δθδόζεηο Γηάλλεο Β. Παξηζηάλνο, 1 ε έθδνζε
Μάξηηνο 2013, ISBN 978-960-9553-11-7
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12. Μέζνδνη –Σερληθέο Πξνζδηνξηζκνύ Βηνδεηθηώλ
πληνληζηήο: Μπατξαθηάξε Διέλε
Γηδάζθνληεο: Μαγθιάξα Αγγειηθή
Σζειέπεο Αιέμαλδξνο

Κσζηαξά Υξηζηίλα
Δπηθνπξηθό Γηδαθηηθό Πξνζωπηθό: Αξρηκαλδξίηε Γήκεηξα

πχξνπ Πνιπμέλε

1.

ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ113
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΜΔΘΟΓΟΗ- ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ
ΒΗΟΓΔΗΚΣΩΝ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη ζε
δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο,
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο κνλάδεο
απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ καζήκαηνο
αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο δηδαζθαιίαο θαη ην
ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

6

10

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε δηδαζθαιίαο
θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ
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γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ, εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαΝηαη πξναπαηηνχκελα

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ θαη
ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

Διιεληθή (δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή)
ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

2.

-

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο
θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε
ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ Πιαηζίνπ
Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο παξαθάησ γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη
ηθαλφηεηεο:
Γλψζεηο




Να γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Κιηληθήο
Υεκείαο ζε Ννζνθνκεηαθφ Πεξηβάιινλ.
Να γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηηο πξναλαιπηηθέο
δηαδηθαζίεο ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ
Να γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο θαη ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηηο κεζφδνπο βαζηθνχ
βηνρεκηθνχ ειέγρνπ θαη αλνζνρεκηθψλ πξνζδηνξηζκψλ κε απηνκαηνπνηεκέλα αλαιπηηθά
ζπζηήκαηα
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Να γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίσλ
(LIS) θαη ηνπ Διέγρνπ Πνηφηεηνο
Να γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο «ειεθηξνθφξεζεο ηξηρνεηδνχο» θαη «πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο
πςειήο απφδνζεο» θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξσηετλψλ θαη ηεο
γιπθησκέλεο αηκνζθαηξίλεο.

Γεμηφηεηεο




Γεμηφηεηα ζηελ πξναλαιπηηθή επεμεξγαζία ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ
Γεμηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη εθηέιεζε εγξαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ζε
απηνκαηνπνηεκέλα αλαιπηηθά ζπζηήκαηα
Γεμηφηεηα ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πξσηετλψλ κε «ειεθηξνθφξεζε ηξηρνεηδνχο» θαη
πξνζδηνξηζκφ γιπθησκέλεο αηκνζθαηξίλεο κε «πγξή ρξσκαηνγξαθία πςειήο απφδνζεο»

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο απηέο
αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο από απηέο
απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Ηθαλφηεηεο





Ηθαλφηεηα λα εληνπίδνπλ πξναλαιπηηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο κεηξήζεηο
ησλ βηνδεηθηψλ
Ηθαλφηεηα ζηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ζηνλ απηνηειή ηξφπν εξγαζίαο
Γπλαηφηεηεο εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ βηνδεηθηψλ θαη ηελ ζπζρέηηζή ηνπο κε
παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο
Ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ παξακέηξσλ πνηφηεηαο ησλ κεζφδσλ πξνζδηνξηζκνχ ησλ
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βηνδεηθηψλ

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
1.Σν εξγαζηήξην ΚιηληθήοΥεκείαο
2. Σν εξγαζηεξηαθφ δείγκα: Πξναλαιπηηθή επεμεξγαζία
3. Γιπθησκέλε αηκνζθαηξίλε
4. Βαζηθφο βηνρεκηθφο έιεγρνο
5. Αλνζνρεκηθνί πξνζδηνξηζκνί
6. Πιεξνθνξηαθφ πζηήκαηα Δξγαζηεξίσλ (LIS)
7. Ζιεθηξνθφξεζε θαη αλνζνθαζήισζε πξσηετλψλ

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε),
Κιηληθή
Άζθεζε,
Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε
κειέηεο (project), πγγξαθή εξγαζίαο

 Δθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο απηφκαησλ βηνρεκηθψλ
αλαιπηψλ, αλνζνρεκηθψλ αλαιπηψλ θαη
Πιεξνθνξηαθφ πζηήκα Δξγαζηεξίσλ (LIS)
 Δθπαίδεπζε ζηελ ειεθηξνθφξεζε ηξηρνεηδνχο
 Δθπαίδεπζε ζηελ πγξήο ρξσκαηνγξαθίαο πςειήο
απνδνζεο
ΦόπηορΕπγαζίαρ
Δπαζηηπιόηηηα
Εξαμήνος
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

130

Δθπαίδεπζε ζηε
ιεηηνπξγία
εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ

60

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

40

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

20
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/ εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή δεκηνπξγία,
θ.ιπ.

Αλαγξάθνληαη νη ώξεο κειέηεο ηνπ
θνηηεηή
γηα
θάζε
καζεζηαθή
δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη νη ώξεο κε
θαζνδεγνύκελεο κειέηεο ζύκθσλα κε
ηηο αξρέο ηνπ ECTS
χλνινΜαζήκαηνο

250

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή
αμηνιόγεζεο

ηεο

δηαδηθαζίαο

Γιώζζα
Αμηνιόγεζεο,
Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο
Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε,
Γεκόζηα
Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Δξγαζηεξηαθή εξγαζία (50%)

Γξαπηή εξγαζία εξγαζηεξηαθήο δηεξεχλεζεο (50%)

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη πνπ
είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο θνηηεηέο.

5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :




TietzN. ClinicalChemistry
www.labtestonline.org
Marshall W. Κιηληθή Βηνρεκεία
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13. Δξγαζηήξην Κπηηαξηθήο θαη Μνξηαθήο Φαξκαθνινγίαο
πληνληζηήο: Σζειέπεο Αιέμαλδξνο
Γηδάζθνληεο: Παππάο Πεξηθιήο
Κσλζηαληή Μαξία
Λενληαξίηεο Γεψξγηνο
Δπηθνπξηθό Γηδαθηηθό Πξνζωπηθό: Μνζρνλάο Ζξαθιήο
Παπαδάθε ηπιηαλή
ηδεξνπνχινπ νθία
Σζνχθα Αηθαηεξίλε
1. ΓΔΝΗΚΑ
ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ»
(ΣΜΖΜΑΣΑ: ΗΑΣΡΗΚΖ, ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ
ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ)
ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ METAΠTYXIAKO
ΚΩΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΗΥΔ114

ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΩΝ 1ν

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΑΚΖ
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΗ ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ
ζε πεξίπησζε πνπ νη πηζησηηθέο κνλάδεο απνλέκνληαη
ζε δηαθξηηά κέξε ηνπ καζήκαηνο π.ρ. Γηαιέμεηο,
Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο θ.ιπ. Αλ νη πηζησηηθέο
κνλάδεο απνλέκνληαη εληαία γηα ην ζύλνιν ηνπ
καζήκαηνο αλαγξάςηε ηηο εβδνκαδηαίεο ώξεο
δηδαζθαιίαο θαη ην ζύλνιν ησλ πηζησηηθώλ κνλάδσλ

ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ
ΩΡΔ
ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

6

10

Πξνζζέζηε ζεηξέο αλ ρξεηαζηεί. Η νξγάλσζε
δηδαζθαιίαο θαη νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ
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ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην (δ).
ΣΤΠΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο / Αλάπηπμεο Γεμηνηήησλ

γεληθνύ ππνβάζξνπ,
εηδηθνύ ππνβάζξνπ,
εηδίθεπζεο
γεληθώλ γλώζεσλ, αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΑ:

ΓΛΩΑ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
θαη ΔΞΔΣΑΔΩΝ:

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ πνπδψλ ηνπ Γ.Π.Μ.. «Ηαηξηθή
Υεκεία» δελ πθίζηαηαη πξναπαηηνχκελα

Διιεληθή (δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ζηελ αγγιηθή)
ΝΑΗ

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΦΔΡΔΣΑΗ Δ
ΦΟΗΣΖΣΔ ERASMUS
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΛΗΓΑ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ (URL)

-

2. ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, δεμηόηεηεο
θαη ηθαλόηεηεο θαηαιιήινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ επηηπρή
νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
πκβνπιεπηείηε ην Παξάξηεκα Α
 Πεξηγξαθή ηνπ Δπηπέδνπ ησλ Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ γηα θάζε έλα θύθιν ζπνπδώλ
ζύκθσλα κε ην Πιαίζην Πξνζόλησλ ηνπ Δπξσπατθνύ Υώξνπ Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο
 Πεξηγξαθηθνί Γείθηεο Δπηπέδσλ 6, 7 & 8 ηνπ Δπξσπατθνύ Πιαηζίνπ Πξνζόλησλ Γηά Βίνπ
Μάζεζεο θαη ην Παξάξηεκα Β
 Πεξηιεπηηθόο Οδεγόο ζπγγξαθήο Μαζεζηαθώλ Απνηειεζκάησλ
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο, πεξηγξαθηθνχ δείθηε 6 ηνπ Δπξσπατθνχ
Πιαηζίνπ Πξνζφλησλ, νη θνηηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηηο παξαθάησ γλψζεηο,
δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο:
Γλψζεηο



Να γλσξίδνπλ ηηο θχξηεο ηερληθέο απνκφλσζεο αηκνπεηαιίσλ θαη αλάιπζεο ηεο
ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο
Να γλσξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνζδηνξηζκνχ παξακέηξσλ πήμεο
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Να γλσξίδνπλ κεζνδνινγίεο θπηηαξνθαιιηεξγεηψλ
Να γλσξίδνπλ ηερληθέο αλάιπζεο γνληδηαθήο έθθξαζεο - πνιπκνξθηζκψλ

Γεμηφηεηεο




Γεμηφηεηα ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ηεο αηκνπεηαιηαθήο ιεηηνπξγίαο
Γεμηφηεηα ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν δηαηαξαρψλ πεθηηθφηεηαο
Γεμηφηεηα ζηελ αλάιπζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο

Γεληθέο Ηθαλόηεηεο
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο γεληθέο ηθαλόηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ν πηπρηνύρνο (όπσο
απηέο αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Γηπιώκαηνο θαη παξαηίζεληαη αθνινύζσο) ζε πνηα / πνηεο
από απηέο απνζθνπεί ην κάζεκα;.
Αλαδήηεζε, αλάιπζε θαη ζύλζεζε
δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ, κε ηε ρξήζε
θαη ησλ απαξαίηεησλ ηερλνινγηώλ
Πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαζηάζεηο
Λήςε απνθάζεσλ

ρεδηαζκόο θαη δηαρείξηζε έξγσλ
εβαζκόο ζηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη ζηελ
πνιππνιηηηζκηθόηεηα
εβαζκόο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ

Απηόλνκε εξγαζία

Δπίδεημε θνηλσληθήο, επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο
ππεπζπλόηεηαο θαη επαηζζεζίαο ζε ζέκαηα θύινπ

Οκαδηθή εξγαζία

Άζθεζε θξηηηθήο θαη απηνθξηηηθήο

Δξγαζία ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ

Πξναγσγή ηεο ειεύζεξεο, δεκηνπξγηθήο θαη
επαγσγηθήο ζθέςεο

Δξγαζία ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ
Παξάγσγή λέσλ εξεπλεηηθώλ ηδεώλ

……
Άιιεο…
…….

Ηθαλφηεηεο





Ηθαλφηεηα λα εθαξκφδνπλ ηερληθέο ζηα πεδία θπηηαξηθήο θαη κνξηαθήο θαξκαθνινγίαο
Ηθαλφηεηα ζηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ζηνλ απηνηειή ηξφπν εξγαζίαο
Γπλαηφηεηεο παξαγσγήο θαη δηαηχπσζεο εξεπλεηηθψλ ηδεψλ ζηα πεδία θπηηαξηθήο θαη
κνξηαθήο θαξκαθνινγίαο
Ηθαλφηεηα αλάιπζεο εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ

3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ



Παξαζθεπή αηκνπεηαιίσλ θνπλειηνχ (Πιάζκα-πινχζην ζε αηκνπεηάιηα; PRP) -
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πζζψξεπζε κε δηάθνξνπο αηκνπεηαιηαθνχο αγσληζηέο - Αλαζηνιή ηεο ζπζζψξεπζεο
κε εμεηδηθεπκέλνπο αληαγσληζηέο
Παξαζθεπή αλζξψπηλσλ αηκνπεηαιίσλ (Πιάζκα-πινχζην ζε αηκνπεηάιηα; PRP) –
πζζψξεπζε κε δηάθνξνπο αηκνπεηαιηαθνχο αγσληζηέο
Μειέηε ηεο έθθξηζεο ηεο P-ζειεθηίλεο απφ αλζξψπηλα αηκνπεηάιηα κε ηε κέζνδν ηεο
θπηηαξνκεηξίαο ξνήο
Μειέηε ηεο αληίζηαζεο ζηελ θινπηδνγξέιε κε ηε κέζνδν VASP
Παξαζθεπή πιπκέλσλ αλζξψπηλσλ αηκνπεηαιίσλ - πζζψξεπζε κε ζξνκβίλεΑλαζηνιή ηεο ζπζζψξεπζεο κε εμεηδηθεπκέλνπο αληαγσληζηέο ηνπ ππνδνρέα ηεο
ζξνκβίλεο.
Πξνζδηνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ πήμεο: FXa, aPTT, PT, INR θαη ηλσδνγφλνπ
Καιιηέξγεηα θπηηάξσλ θαη απνκφλσζε ππνθπηηαξηθψλ θιαζκάησλ
Αλάιπζε γνληδηαθήο έθθξαζεο – πνιπκνξθηζκνί

4. ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ
Πξόζσπν κε πξόζσπν, Δμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θ.ιπ.
ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΩΝ
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ
ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ
Υξήζε Σ.Π.Δ. ζηε Γηδαζθαιία, ζηελ
Δξγαζηεξηαθή Δθπαίδεπζε, ζηελ
Δπηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο

ΟΡΓΑΝΩΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ
Πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ν ηξόπνο
θαη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.
Γηαιέμεηο, εκηλάξηα, Δξγαζηεξηαθή
Άζθεζε, Άζθεζε Πεδίνπ, Μειέηε &
αλάιπζε
βηβιηνγξαθίαο,
Φξνληηζηήξην,
Πξαθηηθή
(Σνπνζέηεζε), Κιηληθή Άζθεζε,
Καιιηηερληθό
Δξγαζηήξην,
Γηαδξαζηηθή
δηδαζθαιία,
Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, Δθπόλεζε
κειέηεο
(project),
πγγξαθή
εξγαζίαο / εξγαζηώλ, Καιιηηερληθή
δεκηνπξγία, θ.ιπ. Αλαγξάθνληαη νη
ώξεο κειέηεο ηνπ θνηηεηή γηα θάζε

 Δθπαίδεπζε ζην εξγαζηήξην

 Ζιεθηξνληθή επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο
 Ο ηζηφηνπνο ηνπ καζήκαηνο πεξηιακβάλεη ηηο
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο)
 Δπίδεημε ιεηηνπξγίαο εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ
φπσο ζπζζσξεπφκεηξν, θπηηαξφκεηξν, θιπ
 Δθπαίδεπζε ζε θπηηαξνθαιιηέξγεηεο
 Δθπαίδεπζε ζηελ αλάιπζε γνληδηαθήο έθθξαζεο πνιπκνξθηζκψλ
Φόπηορ Επγαζίαρ
Δπαζηηπιόηηηα
Εξαμήνος
Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο

130

Δθπαίδεπζε ζηε
ιεηηνπξγία
εμεηδηθεπκέλσλ νξγάλσλ

60

Δθπφλεζε αηνκηθψλ
εξγαζηψλ

40

Αηνκηθή κειέηε,
πξνεηνηκαζία

20

χλνιν Μαζήκαηνο

250
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καζεζηαθή δξαζηεξηόηεηα θαζώο θαη
νη ώξεο κε θαζνδεγνύκελεο κειέηεο
ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ECTS
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ
Πεξηγξαθή
αμηνιόγεζεο

ηεο

δηαδηθαζίαο

Γιώζζα Αμηνιόγεζεο, Μέζνδνη
αμηνιόγεζεο, Γηακνξθσηηθή
ή
πκπεξαζκαηηθή,
Γνθηκαζία
Πνιιαπιήο Δπηινγήο, Δξσηήζεηο
ύληνκεο Απάληεζεο, Δξσηήζεηο
Αλάπηπμεο
Γνθηκίσλ,
Δπίιπζε
Πξνβιεκάησλ, Γξαπηή Δξγαζία,
Έθζεζε / Αλαθνξά, Πξνθνξηθή
Δμέηαζε, Γεκόζηα Παξνπζίαζε,
Δξγαζηεξηαθή Δξγαζία, Κιηληθή
Δμέηαζε Αζζελνύο, Καιιηηερληθή
Δξκελεία, Άιιε / Άιιεο

Δξγαζηεξηαθή εξγαζία (40%)

Γξαπηή εξγαζία εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ (30%)

Δξσηήζεηο ζχληνκεο απάληεζεο (30%)

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη εάλ θαη
πνπ είλαη πξνζβάζηκα από ηνπο
θνηηεηέο.
5. ΤΝΗΣΩΜΔΝΖ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ
-Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία :



Platelets. Michelson A. Elsevier 2013
Practical Hemostasis and Thrombosis. Kitchen S, Makris M. John Wiley & Sons, Ltd
2017



DARPP-32: An Integrator of Neurotransmission Per Svenningsson, 1 Akinori
Nishi, 1,2 Gilberto Fisone,1,3Jean-Antoin Girault,4 Angus C. Nairn,1,5
andPaul Greengard1.
Mutation analysis of DARPP-32 as a candidate gene for schizophrenia ChenHao Li, Hsiao-Mei Liao, Tsai-Wie-Hung, Chia-Hsiang Chen
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Σ. ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ - ΜΔΛΖ ΓΔΠ

Γηδάζθνληεο
Αζηξαθάο Λνπθάο
Βαξβνχλεο Γεψξγηνο
Γαξνχθεο Αρηιιέαο
Γεξνζαλάζεο Ησάλλεο
Γξφζνο Αιέμαλδξνο
Διηζάθ Μσπζήο
Εαξθάδεο Αληψληνο
Καηαπφδεο Πέηξνο
Κνξαληδφπνπινο Παλαγηψηεο
Κηφξηζεο Γεκήηξηνο
Κνχθιεο Παλαγηψηεο
Κνπξθνπκέιεο Νίθνο
Κσλζηαληή Μαξία
Λακπξαθάθεο Υαξάιακπνο
Λενληαξίηεο Γηψξγνο
Ληάκεο Γεψξγηνο
Λνπινχδε Μαξία
Λπκπεξφπνπινο Δπάγγεινο
Μαγθιάξα Αγγειηθή
Μαξαγθφο Πέηξνο
Μαιαλδξίλνο Γεξάζηκνο
Μειηψλεο Υαξάιακπνο
Μηραειίδεο Θενιφγνο
Μπατξαθηάξε Διέλε
Παππάο Πεξηθιήο
Πιαθαηνχξαο Ησάλλεο
Πξνδξνκίδεο Μάκαληνο
Ρνχζζεο Ησάλλεο
θνκπξίδεο Κσλζηαληίλνο
ηακάηεο Υαξάιακπνο
Σδάθνο Αλδξέαο
Σξάγθα Θεψλε
Σζηάξα ηαπξνχια
Σζίθαξεο Βαζίιενο
Σζηκηρφδεκνο Βαζίιεηνο
Σζειέπεο Αιέμαλδξνο
Υαηδεθαθνχ σηήξηνο
Υξηζηνθνξίδεο άββαο

Σκήκα
Ηαηξηθή
Υεκείαο
Υεκείαο
Υεκείαο
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Υεκείαο
ΒΔΣ
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
ΒΔΣ
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Υεκείαο
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
ΒΔΣ
Υεκείαο
Ηαηξηθή
ΒΔΣ
Ηαηξηθή
Ηαηξηθή
Υεκείαο
Υεκείαο
Υεκείαο
Υεκείαο
ΒΔΣ
Υεκείαο
ΒΔΣ
Ηαηξηθή
Υεκείαο
Ηαηξηθή
Υεκείαο
Υεκείαο
Ηαηξηθή

Σειέθωλν
26510-07780
26510-08382
26510-08409
26510-08389
26510-07798
26510-07509
26510-08379
26510-07212
26510-07326
26510-07551
26510-07834
26510-07594
26510-07554
26510-07395
26510-07555
26510-09045
26510-08418
26510-07502
26510-07818
26510-07392
26510-08407
26510-07223
26510-07101
26510-07620
26510-07553
26510-08417
26510-08301
26510-08344
26510-08598
26510-07116
26510-08387
26510-07917
26510-07512
26510-08383
26510-07362
26510-08365
26510-08374
26510-07808
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Email
astrakas@uoi.gr
gvarvoun@cc.uoi.gr
agaroufi@cc.uoi.gr
igeroth@cc.uoi.gr
adrosos@cc.uoi.gr
melisaf54@gmail.com
azarkad@cc.uoi.gr
pkatapo@cc.uoi.gr
pkorantz@yahoo.gr
dkiorts@cc.uoi.gr
pkouklis@cc.uoi.gr
nkourkou@cc.uoi.gr
mkonstan@cc.uoi.gr
clabrak@cc.uoi.gr
leondaritis@gmail.com
gliamis@cc.uoi.gr
mlouloud@cc.uoi.gr
vaglimp@yahoo.com
magklara@cc.uoi.gr
pmaragos@cc.uoi.gr
gmalandr@cc.uoi.gr
hmilioni@uoi.gr
tmichael@uoi.gr
ebairakt@cc.uoi.gr
ppappas@cc.uoi.gr
iplakatu@cc.uoi.gr
mprodrom@cc.uoi.gr
iroussis@uoi.gr
kskobrid@cc.uoi.gr
hstamati@cc.uoi.gr
atzakos@cc.uoi.gr
ttrangas@cc.uoi.gr
stsiara@cc.uoi.gr
btsikari@cc.uoi.gr
vtsimi@cc.uoi.gr
atselep@uoi.gr,
shadjika@cc.uoi.gr
schristo@cc.uoi.gr

Ε. ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ ΣΟΤ Γ.Π.Μ.
Γεσξγηάδεο Αζαλάζηνο
Καιατηδίδεο Ρήγαο
Κσζηαξά Υξηζηίλα
Μπάθαο Θσκάο
Παπαπέηξνπ Δπαγγειία
Ρίδνο Δπάγγεινο
Φηιηππάηνο Θενδφζηνο
Φισξεληίλ Μαηίιληα
Υαηδεκηραήι Διεπζεξία

Ζ. ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ

Αξρηκαλδξίηε Γήκεηξα
Μνζρνλάο Ζξαθιήο
Παπαδάθε ηπιηαλή
ηδεξνπνχινπ νθία
πχξνπ Πνιπμέλε
Σζνχθα Αηθαηεξίλε
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