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ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γενικές Διατάξεις

Χρονική Διάρκεια

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (επισπεύδουσα Σχολή) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης
της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνουν και
λειτουργούν το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο
«Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίων, την
απόφαση 1 (ΦΕΚ Β΄, 2096/2018), τις διατάξεις του ν. 4485 (ΦΕΚ Α΄ 114/2017)
και του ν. 2552 (ΦΕΚ Α΄266/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Δ.Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» διαρθρώνεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων και η επιτυχής εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος και η μέγιστη έξι (6) έτη.
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Αντικείμενο - Σκοπός

Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Το εξ αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(εφεξής Δ.Μ.Π.Σ.) «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» έχει ως στόχους:
α) την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη
της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών
(εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων), της
βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού),
της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών
(ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). Επίσης, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη διεξαγωγή και
ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων,
τη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών
δεδομένων και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.
β) την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική
σταδιοδρομία τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και
σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες πληροφορικής και μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Μ.Π.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική». Ο τίτλος απονέμεται από το Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο με αναφορά σε αυτόν του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών,
ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
με συναφή γνωστικά αντικείμενα (σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 4485/2017), υπό
την επιφύλαξη των άρθρων του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΕΑΠ
και του Ιονίου Πανεπιστημίου. Με απόφαση των ιδίων οργάνων μπορούν να συντμηθούν ή να επιμηκυνθούν προθεσμίες που αφορούν στις διαδικασίες και τη λειτουργία
του προγράμματος σπουδών. Για την παρακολούθηση του Δ.Μ.Π.Σ. απαιτείται πολύ
καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του
εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

2ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική (Υ, 10 ECTS) με γνωστικά Αντικείμενα:
• Αλγόριθμοι Μοριακής Βιολογίας
• Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής
Θεματική Ενότητα: Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες
Προγραμματισμού (Υ, 10 ECTS) με γνωστικά Αντικείμενα:
• Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
• Γλώσσες Προγραμματισμού για Βιολογικά Δεδομένα
Θεματική Ενότητα: Bιoιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης (Ε,
10 ECTS) με γνωστικά Αντικείμενα:
• Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης
• Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικών Εικόνων
Θεματική Ενότητα: Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική (Ε, 10 ECTS) με
γνωστικά Αντικείμενα:
• Πρωτεομική
• Γενωμική
• Γονιδιωματική

1ο Εξάμηνο
Θεματική Ενότητα: Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία (Υ, 10 ECTS)
με γνωστικά Αντικείμενα:
• Μεθοδολογίες Mοντελοποίησης
• Μοντέλα Αναπαράστασης Βιολογικών Μηχανισμών
Θεματική Ενότητα: Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων
(Υ, 10 ECTS) με γνωστικά Αντικείμενα:
• Νευροβιολογία
• Κυτταρικά Συστήματα
Θεματική Ενότητα: Καταγραφή και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων (Ε, 10
ECTS) με γνωστικά Αντικείμενα:
• Προσδιορισμός και Μελέτη Βιοσημάτων
• Εντοπισμός και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων
Θεματική Ενότητα: Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης (Ε, 10 ECTS) με γνωστικά
Αντικείμενα:
• Νευροανατομία
• Νευρική Αποκατάσταση

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS)
Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή
ολοκλήρωση έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων από τις οκτώ (8). Η Διπλωματική Εργασία
θα είναι βιβλιογραφικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και το πλαίσιο εκπόνησης και
βαθμολόγησής της θα προσδιορίζεται από τον κανονισμό Σπουδών του Δ.Μ.Π.Σ..
Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Μ.Π.Σ. είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική είτε η αγγλική.

Προσωπικό
Στο Δ.Μ.Π.Σ. δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της
ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο Επιστημονικό
Προσωπικό, ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
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