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The Postgraduate Program I.T.M.B awards a Master of Science (M.Sc) in:
Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις/
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duration
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The duration of the studies leading to the Master’s degree is at the minimum three (3) and at
Διάρκεια φοίτησης
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Κατανομή μαθημάτων ανά εξάμηνο
Courses per Semester
Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση 11 μαθημάτων (9 υποχρεωτικά και
2 επιλογής)
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συγγραφή
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Each
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must
and μεταπτυχιακής
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κατάnature,
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are not all offered every year and are taught on a rotation basis.
Ενδεικτικά
μαθήματα
προσφέρονται:
An indicative
list of theπου
offered
courses follows:
o
1
Medical
Informatics:
ΕΞΑΜΗΝΟ:

Biology - Physiology,
Pattern
Recognition,Προτύπων,
Medical Imaging
Systems,
Advanced
Topics in
Βιολογία
- Φυσιολογία,
Αναγνώριση
Συστήματα
Ιατρικής
Απεικόνισης,
Signal Processing,
Machine
Learning, Σήματος,
Acquisition
and Processing
ofΑλγόριθμοι
Biomedical στη
Data,
Image
Προχωρημένα
Θέματα
Επεξεργασίας
Μηχανική
Μάθηση,
Μοριακή
ProcessingΕισαγωγή
and Analysis,
Medical Information
Technology
and Telemedicine, Radiographic
Βιολογία,
στη Βιοτεχνολογία,
Εισαγωγή
στη Βιοπληροφορική.
Anatomy.
2o ΕΞΑΜΗΝΟ:
Bioinformatics:
Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων,
Biology - Physiology,
Pattern
Recognition,
Image Processing
and Analysis,
Algorithms
in
Πληροφορικά
Συστήματα
Υγείας
και Τηλεϊατρική,
Απεικονιστική
Ανατομία,
Οργάνωση
StructuralΒιοϊατρικών
Bioinformatics,
Introduction
to Biotechnology,
Introduction
to Bioinformatics,
Βάσεων
Δεδομένων,
Αλγόριθμοι
στη Δομική
Βιοπληροφορική,
Μέθοδοι
Biomedical Μάθησης
Databases,
Algorithms
in Molecular
Μηχανικής
στην
Υπολογιστική
Βιολογία. Biology, Machine Learning Methods in
Computational Biology.
3o ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήματα Επιλογής):
3rd SEMESTER (Elective courses):
Ενσωματωμένα Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών
Δεδομένων,
Βιοστατιστική,
Μέθοδοι
Προσομοίωσης
στην
Ιατρική
Βιολογία,Discovery,
Μέθοδοι
Embedded Systems,
Real Time
Systems,
Biomedical Data
Mining
andκαι
Knowledge
και
Εφαρμογές
Πληροφορικής
στιςinΝευροεπιστήμες,
Ευφυή Methods
Ιατρικά Συστήματα,
Ειδικά
Biostatistics,
Simulation
Methods
Medicine and Biology,
and Applications
Θέματα
Σχεδιασμού
Δικτύων, Medical
Οργάνωση
Υγείας:Contemporary
Θεσμοί ΕΣΥ - Hospital
Διοίκησηand
Νοσοκομείων
in Neurosciences,
Intelligent
Systems,
Health-CareΒιοηθική
Προσωπικά Δεδομένα,
Ειδικά Θέματα
Πληροφορικής
και Βιοϊατρικών
Services: -Organization
and Operation,
Special
Topics on Informatics
and Εφαρμογών,
Biomedical
Μοριακή
Μοντελοποίηση
Βιομορίων,
Προσβασιμότητα
Πληροφοριακών
Συστημάτων
και
Applications,
Computer Modeling
of Biomolecules,
Accessibility
of Information
Systems and
Παγκοσμίου
Ιστού,
Τεχνολογίες
Γνώσεων,
Προχωρημένα
Βιοτεχνολογίας,
Ειδικά
the World Wide
Web,
Knowledge
Technologies,
AdvancedΘέματα
Biotechnology,
Special Topics
Θέματα
Βιοπληροφορικής.
on Bioinformatics.

