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To ΠΡΟγΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤυχΙΑΚΩΝ ΣΠΟυΔΩΝ
«ΤΕχΝΟΛΟγΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟγΙΑ» (ΤΠΙΒ) 

Η ραγδαία ανάπτυξη της Βιοιατρικής Απεικόνισης, της Ιατρικής Πληροφορικής και της 
Βιοπληροφορικής και η ταχεία εξάπλωση της χρήσης τους στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, 
Βιολογία, Βιοτεχνολογία) δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και επαγγελματικές ευκαιρίες 
για δυναμικούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (πληροφορικοί, μηχανικοί, τεχνολόγοι, 
βιολόγοι, γιατροί), που θα θελήσουν να εξειδικευτούν στους διεπιστημονικούς και διεθνώς 
ανερχόμενους αυτούς κλάδους, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε γνώσεις και εξοικείωση με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής.

To Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην 
Ιατρική και τη Βιολογία» (ΤΠΙΒ) έχει από τη φύση του έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα και 
σκοπεύει στο να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μεταπτυχιακών του φοιτητών 
στην εφαρμογή της πληροφορικής, των εφαρμοσμένων μαθηματικών και της στατιστικής 
ανάλυσης στο χώρο των Επιστημών Υγείας και της Βιοτεχνολογίας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση 
σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης, επεξεργασίας και ανάλυσης βιοϊατρικών σημάτων και 
δεδομένων, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη μοντέλων, αλγορίθμων, 
τεχνικών ανάλυσης και εργαλείων λογισμικού βιοπληροφορικής, υπολογιστικής βιολογίας 
και βιολογίας συστημάτων.

Το ΔΠΜΣ ΤΠΙΒ οργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και το Ινστιτούτο 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Τα μαθήματα διδάσκονται 
από επιλεγμένους Καθηγητές και Ερευνητές των ανωτέρω Ιδρυμάτων, με αποδεδειγμένη 
εμπειρία στα αντικείμενα του μεταπτυχιακού, αλλά και από ειδικούς επιστήμονες άλλων 
Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το ΔΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής ειδικεύσεις/
κατευθύνσεις:

 ― Πληροφορική στην Ιατρική
 ― Βιοπληροφορική

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται κατ΄ελάχιστον 
σε τρία (3) και κατά μέγιστο πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ υΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για το ΜΔΕ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων  
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Τμημάτων Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, Τμημάτων ΑΕΙ Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας καθώς και απόφοιτοι 
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (ν. 2916/2001 ΦΕΚ114Α’).

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Για τις ανάγκες του ΔΠΜΣ σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό προβλέπονται φοιτητικές 
εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 7, του Ν. 2083/1992 και το ΦΕΚ δημιουργίας του 
ΜΔΕ. Οι εισφορές είναι ύψους 800 ευρώ ανά διδακτικό εξάμηνο και οι συνολικές εισφορές 
ανά φοιτητή δεν μπορούν να ξεπερνούν το ποσό που αντιστοιχεί σε τρία εξάμηνα. 

υΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΟ

Υποτροφία δίδεται σε έναν φοιτητή του Προγράμματος ανά κατεύθυνση, o οποίος έχει 
ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τα μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου, έως και το 
πέρας της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου (και πριν την έναρξη του 3ου εξαμήνου)  
και ο μέσος όρος από όλα τα μαθήματα να είναι ο μεγαλύτερος, συγκριτικά με των υπολοίπων 
φοιτητών του έτους του. Επίσης, ο μέσος όρος από τα μαθήματα να είναι από 8.50 και πάνω.  
Η υποτροφία σημαίνει και απαλλαγή από τη φοιτητική εισφορά του 3ου εξαμήνου. 

Υποτροφία για εξαιρετικής ακαδημαϊκής ποιότητας νεοεισερχόμενους φοιτητές δίδεται σε 
έναν φοιτητή, ανά κατεύθυνση σπουδών, o οποίος έχει μέσο όρο προπτυχιακών σπουδών 
τουλάχιστον οκτώ (8/10) και δεν έχει ίδιους πόρους (από εργασία) και ισοδυναμεί με 
 απαλλαγή από την υποχρέωση φοιτητικής εισφοράς για το 1ο εξάμηνο σπουδών.  

Αριστείο δίδεται στον πρώτο φοιτητή κάθε κατεύθυνσης που αποφοιτά από το ΠΜΣ εντός 
πέντε εξαμήνων με βαθμό πτυχίου από 8.50 και άνω. 

Το ΔΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές του και οικονομική ενίσχυση για συμμετοχή σε 
συνέδρια, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στην 

ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ ΤΠΙΒ (http://itmb.di.uoa.gr).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕξΑΜΗΝΟ

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση 11 μαθημάτων (9 υποχρεωτικά και  
2 επιλογής) και η συγγραφή μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής Διπλωματικής  
Εργασίας, η προπαρασκευή της οποίας αρχίζει κατά το 2ο εξάμηνο αλλά εκπονείται κυρίως  
κατά το 3ο. Τα μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται απαραίτητα όλα κάθε χρόνο καθώς 
διδάσκονται εκ περιτροπής.

Ενδεικτικά μαθήματα που προσφέρονται:

1o ΕΞΑΜΗΝΟ: 

Βιολογία - Φυσιολογία, Αναγνώριση Προτύπων, Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης, 
Προχωρημένα Θέματα Επεξεργασίας Σήματος, Μηχανική Μάθηση, Αλγόριθμοι στη Μοριακή 
Βιολογία, Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία, Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική.

2o ΕΞΑΜΗΝΟ: 

Συλλογή και Επεξεργασία Βιοϊατρικών Δεδομένων, Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων, 
Πληροφορικά Συστήματα Υγείας και Τηλεϊατρική, Απεικονιστική Ανατομία, Οργάνωση 
Βάσεων Βιοϊατρικών Δεδομένων, Αλγόριθμοι στη Δομική Βιοπληροφορική, Μέθοδοι  
Μηχανικής Μάθησης στην Υπολογιστική Βιολογία.    

3o ΕΞΑΜΗΝΟ (Μαθήματα Επιλογής): 

Ενσωματωμένα Συστήματα, Συστήματα Πραγματικού Χρόνου,  Εξόρυξη Γνώσης Βιοϊατρικών 
Δεδομένων, Βιοστατιστική, Μέθοδοι Προσομοίωσης στην Ιατρική και Βιολογία, Μέθοδοι 
και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Νευροεπιστήμες,  Ευφυή Ιατρικά Συστήματα, Ειδικά 
Θέματα Σχεδιασμού Δικτύων, Οργάνωση Υγείας: Θεσμοί ΕΣΥ - Διοίκηση Νοσοκομείων -  
Βιοηθική - Προσωπικά Δεδομένα, Ειδικά Θέματα Πληροφορικής και Βιοϊατρικών Εφαρμογών, 
Μοριακή Μοντελοποίηση Βιομορίων, Προσβασιμότητα Πληροφοριακών Συστημάτων και 
Παγκοσμίου Ιστού, Τεχνολογίες Γνώσεων, Προχωρημένα Θέματα Βιοτεχνολογίας, Ειδικά 
Θέματα Βιοπληροφορικής.

The PoSTgrADuATe ProgrAM 
“InforMATIon TechnologIeS In MeDIcIne AnD BIology” (I.T.M.B.) 

The rapid advances in the fields of Biomedical Imaging, Medical Informatics and Bioinformat-
ics, as well as their wide spreading use in Life Sciences (medicine, biology, biotechnology) 
create new challenges but also exciting new career opportunities for young, dynamic univer-
sity graduates with different backgrounds (computer scientists, engineers, biologists, medical 
doctors etc) who are willing to deepen their understanding by combining knowledge sources 
and specialize in these important and fast developing fields that heavily depend on advanced 
Information Technology skills.

The Postgraduate Program “Information Technologies in Medicine and Biology” (I.T.M.B.) is 
by its very nature intensely interdisciplinary. Its objective is to strengthen the knowledge and 
skills of its postgraduate students in the application of informatics, applied mathematics, 
and statistical analysis methods in Life Sciences and Biotechnology. The program focuses 
on subjects related to the organization, management, processing and analysis of biomedical 
signals and data, as well as on the development of models, algorithms, analysis methods and 
software tools for bioinformatics, computational biology and systems biology.

The I.T.M.B. Postgraduate Program is organized and administered by the Department of In-
formatics and Telecommunications of the National and Kapodistrian University of Athens 
(UoA), in cooperation with the Technological Educational Institute (TEI) of Athens, and in col-
laboration with the Foundation for Biomedical Research of the Academy of Athens (BRFAA) 
and the Institute of Informatics and Telecommunications of the National Centre for Scientific 
Research “Demokritos”. The courses are taught by Professors and Researchers of the above 
institutions with experience in the Program’s fields of study, and by scientists-specialists of 
other institutions in Greece and abroad. 

The Postgraduate Program I.T.M.B awards a Master of Science (M.Sc) in:

 ― Medical Informatics
 ― Bioinformatics

DurATIon of STuDIeS

The duration of the studies leading to the Master’s degree is at the minimum three (3) and at 
the maximum five (5) academic semesters. .

elIgIBIlITy crITerIA

The program admits University graduates in the fields of Computer Science, Electrical and 
Computer Engineering, Informatics and Telecommunications, Medicine, Physics, Biology, as 
well as graduates of Technological Educational Institutes in related disciplines (Law 2916/2001 
Government’s Gazette issue 114A’).

STuDenT feeS

In order to meet the program’s needs in infrastructure and human resources students have 
to pay a tuition, in accordance with Article 12, paragraph 7, of Greek Law 2083/1992, and with 
the provisions stated in the approval document of the ITMB graduate program published 
in the Greek Government Gazette. The fee is currently EUR 800 per semester and the total 
financial obligation per student should not exceed an amount equivalent to payments for 
three semesters.

ScholArShIP, fellowShIP AnD honorS DISTIncTIon

A Scholarship will be awarded to one student per track of study. This student has to  
successfully complete all the course requirements of the 1st and 2nd semester by the end  
of the September examination period and before the beginning of the 3rd semester and  
his/her grade point average (GPA) has to be the highest among his/her classmates following 
the same direction of study. Furthermore, this GPA has to be 8.50 or higher (out of 10).  
The scholarship award also carries an exemption from tuition fees for the 3rd semester of 
study.

A Fellowship will be awarded to newly admitted students, for each direction of study, for 
outstanding academic quality and it carries an exemption from tuition fees for the first  
semester. The GPA of the student has to be at least eight (8/10) and not have the same  
resources (from work) and as long as the student maintains an excellent performance it will 
be automatically extended for the next academic semester (up to 3 semesters).

An Honors Distinction will be awarded to the first student of each direction of study who 
completes the Master’s Program within five semesters and with a GPA of 8.50 or higher. 

The Master’s Program may provide qualified students with financial assistance for conference 

participation under certain conditions (read details at ITMB’s web page: http://itmb.di.uoa.gr)

courSeS Per SeMeSTer

Each student must attend and pass eleven (11) courses (9 required and 2 elective) and  
complete a Master’s Thesis of research or applied nature, the preparation of which starts 
during the 2nd semester, but the main part of the thesis work and its writing is performed  
in the 3rd. The electives are not all offered every year and are taught on a rotation basis. 

An indicative list of the offered courses follows:

MEDICal INfORMaTICS: 

Biology - Physiology, Pattern Recognition, Medical Imaging Systems, Advanced Topics in 
Signal Processing, Machine Learning, Acquisition and Processing of Biomedical Data,  Image 
Processing and Analysis, Medical Information Technology and Telemedicine, Radiographic 
Anatomy. 

Bioinformatics: 

Biology - Physiology, Pattern Recognition, Image Processing and Analysis, Algorithms in 
Structural Bioinformatics, Introduction to Biotechnology, Introduction to Bioinformatics, 
Biomedical Databases, Algorithms in Molecular Biology, Machine Learning Methods in 
Computational Biology.    

3rd SEMESTER (Elective courses): 

Embedded Systems, Real Time Systems, Biomedical Data Mining and Knowledge Discovery, 
Biostatistics, Simulation Methods in Medicine and Biology, Methods and Applications 
in Neurosciences, Intelligent Medical Systems, Contemporary Hospital and Health-Care 
Services: Organization and Operation, Special Topics on Informatics and Biomedical 
Applications, Computer Modeling of Biomolecules, Accessibility of Information Systems and 
the World Wide Web, Knowledge Technologies, Advanced Biotechnology, Special Topics  
on Bioinformatics.

http://itmb.di.uoa.gr
http://itmb.di.uoa.gr

