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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών 
ΒΙΗ/Βιοηθική – Ιατρική Ηθική 

Σχολή ΣΑΚΕ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Πρόγραμμα Σπουδών ΒΙΗ Βιοηθική – Ιατρική Ηθική 

Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό 

Μάστερ Διδακτορικό 

√ 

Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική 

Τύπος Διδασκαλίας Εξ αποστάσεως 

Διάρκεια Διδασκαλίας 
(πλήρης φοίτηση) 

Έτη Εξάμηνα 

2 4 

Δίδακτρα 
Πρόγραμμα Θεματική Ενότητα Διατριβή 

€5400 €450 €1350 

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων 
Σύνολο Υποχρεωτικές Επιλογής Εκπόνηση 

Διατριβής 

11 9 2 ΝΑΙ 

Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) 

120 

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς 
υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι 
προσεγγίζουν τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής είτε από τη σκοπιά των ανθρωπιστικών 
επιστημών και της φιλοσοφίας, είτε επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών κλάδων. 
Φιλοδοξεί να προσφέρει στους σπουδαστές τις προαναφερθείσες γνώσεις και δεξιότητες, δυνάμει των οποίων 
αυτοί θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν και θα οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, 
ώστε να είναι ικανοί να διαχειρίζονται κρίσιμες καταστάσεις και να λαμβάνουν καίριες αποφάσεις για την 
πορεία και την ποιότητα της ζωής όσων προστρέχουν στις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, οι γνώσεις που θα 
αποκτήσουν θα τους καταστήσουν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα, καθώς και στις 
συνακόλουθες αιτιάσεις και εγκλήσεις.  

Προς τον σκοπό αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική» ενσωματώνει 
Θεματικές Ενότητες που εστιάζουν τόσο σε ζητήματα αιχμής, όσο και στις θεωρητικές βάσεις και αφετηρίες της 
Ιατρικής Ηθικής και της Βιοηθικής. Η διάρθρωση του Προγράμματος είναι ορθολογική και αποσκοπεί στην 
ομαλή, αλλά και εις βάθος κατάρτιση των σπουδαστών. Η καινοτομία του ΜΠΣ «Βιοηθική - Ιατρική Ηθική» 
έγκειται αφ’ ενός στο γεγονός πως ελάχιστα αντίστοιχα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών λειτουργούν 
ήδη στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, αφ’ ετέρου στη διάρθρωση του προγράμματος, η οποία το τοποθετεί στην 
επιστημονική και ακαδημαϊκή πρωτοπορία. Συγκεκριμένα, η διάρθρωσή του εγγυάται την πλήρη εξοικείωση 
των ενδιαφερομένων με όλο το φάσμα των βιοηθικών προβλημάτων και με τις κυριότερες προσεγγίσεις που 
έχουν προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) εισάγουν τους φοιτητές στην ηθική 
φιλοσοφία, αναπτύσσουν τις κυριότερες αρχές της και παρουσιάζουν κλασικές και σύγχρονες προσεγγίσεις 
(Βασικές Ηθικές Παραδόσεις, Εφαρμοσμένη Ηθική, Ηθικές Έννοιες και Αρχές). Επίσης, υπογραμμίζουν τη 
συνάφεια της Βιοηθικής με τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία είναι κεντρική στη σύγχρονη βιβλιογραφία, και 
αναδεικνύουν παράλληλα τον νομικό προβληματισμό και τις νομικές θεωρήσεις των ποικίλων προβλημάτων 
(νομολογία, προσωπικά δεδομένα, δεοντολογία). Εστιάζουν ακόμη σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα, όπως η 
σχέση ηθικής και γονιδιώματος, και η νευροηθική, τα οποία μπορούν να προσελκύσουν φοιτητές με ανάλογη 
επιστημονική κατάρτιση. Οι Θ.Ε. διακρίνονται για τον κυμαινόμενο βαθμό εστίασης, ο οποίος ποικίλλει, ώστε 
οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γενικές θεωρητικές γνώσεις και αρχές, αλλά ταυτόχρονα να 
εξοικειωθούν με επιμέρους πεδία, πιο εξειδικευμένου χαρακτήρα. Συνεπώς, η διάρθρωση του Προγράμματος 
εξασφαλίζει την πολύπλευρη και συνδυαστική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, η οποία θα συντελέσει 
στην επαγγελματική και επιστημονική καταξίωση των αποφοίτων του.  
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Οι ειδικότεροι στόχοι της κάθε μιας από τις δυο προσφερόμενες κατευθύνσεις καθορίζονται ως εξής:  
 
(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Βιοηθική» 
Πέραν του γενικού σκοπού και των συνολικών στόχων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιοηθική 
– Ιατρική Ηθική», οι ειδικότεροι στόχοι της κατεύθυνσης «Βιοηθική» συνίστανται στα εξής: 

 Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους 
(νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα 
σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τη Βιοηθική διεθνώς. 

 Στη λεπτομερή κατάρτιση μεμονωμένων ερευνητών ή ερευνητικών ομάδων επί όσων ισχύουν σε 
παγκόσμια κλίμακα για επί μέρους ζητήματα που αφορούν τη Βιοηθική (καθιερωμένα γενικά ή ειδικά 
πρωτόκολλα, θεσπίσματα διεθνή/ομοσπονδιακά/τοπικά, παγκόσμιες διακηρύξεις). 

 Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και της κατάρτισης που απαιτείται, ώστε οι απόφοιτοι της 
κατεύθυνσης να είναι επιλέξιμοι σε επιτροπές βιοηθικής, δεοντολογίας της έρευνας, και σε άλλους 
σχετικούς θεσμικούς φορείς. 

 Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με τη Βιοηθική διαλόγου. 
 
(MA) Βιοηθική – Ιατρική Ηθική, Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική» 
Πέραν του γενικού σκοπού και των συνολικών στόχων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Βιοηθική 
– Ιατρική Ηθική», οι ειδικότεροι στόχοι της κατεύθυνσης «Ιατρική Ηθική» συνίστανται στα εξής: 

 Στην παροχή ειδικών γνώσεων σε επιστήμονες προερχόμενους από όλους τους σχετικούς κλάδους 
(νομικούς, γενετιστές, βιολόγους, πειραματικούς ιατρούς, φαρμακολόγους, νοσηλευτές, κ.ά.τ.) για τα 
σημαντικότερα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την Ιατρική Ηθική διεθνώς. 

 Στην παροχή ειδικής κατάρτισης στα μέλη του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού κρατικών και 
ιδιωτικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων και κλινικών (γιατρούς, αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) 
σε σχέση με την Ιατρική Ηθική, ώστε να επιτελούν με ασφάλεια και επάρκεια το έργο τους. 

 Στην εις βάθος και λεπτομερή κατάρτιση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (γιατρούς, 
αναισθησιολόγους, νοσηλευτές, ερευνητές) σχετικά με ζητήματα που αφορούν νομικά θέματα που 
σχετίζονται με την άσκηση του επαγγέλματός τους, ώστε να αποφεύγονται σφάλματα που θα εγείρουν 
οικονομικές διεκδικήσεις εις βάρος των ιδίων και των ιδρυμάτων τους. 

 Στη δημιουργία επιστημονικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο θα μπορεί να στελεχώνει 
επιτροπές δεοντολογίας της έρευνας σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα. 

 Στην καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και στην προαγωγή του σχετικού με την Ιατρική Ηθική διαλόγου. 
 

 
Προϋποθέσεις Εισαγωγής 
1 Κατοχή Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 
Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών 

Κατεύθυνση Τίτλος Σπουδών που απονέμεται 

1 
Βιοηθική - Ιατρική Ηθική 

Βιοηθική 
MAGISTER ARTIUM 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΒΙΟΗΘΙΚΗ) 

2 
Βιοηθική - Ιατρική Ηθική 

Ιατρική Ηθική 
MAGISTER ARTIUM 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ) 
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ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΒΙΟΗΘΙΚΗ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

Θεματικές Ενότητες Εξάμηνο 
Υποχρεωτική 

/ Επιλογής 
Προ-απαιτούμενες Θ.Ε. 

Συν-απαιτούμενες 
Θ.Ε. 

Φόρτος εργασίας 

Ώρες ECTS 

Κοινές για όλες τις κατευθύνσεις 

ΒΙΗ511 Ιστορία των Ηθικών Θεωριών 1 Υποχρεωτική 250-300 10 

ΒΙΗ512 Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων 1 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 250-300 10 

ΒΙΗ521 Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας 2 Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10 

ΒΙΗ611 Νευροηθική 3 Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10 

ΒΙΗ701Α Μεταπτυχιακή Διατριβή I 3 Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10 

ΒΙΗ701Β Μεταπτυχιακή Διατριβή II 4 Υποχρεωτική ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 ΒΙΗ701Α 500-600 20 

Κατεύθυνση: Βιοηθική 

ΒΙΗ513 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική 1 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 250-300 10 

ΒΙΗ522 Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα  2 2 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 250-300 10 

ΒΙΗ523 Βιοηθική και Αρχή της Ζωής 2 2 Επιλογής ΒΙΗ511 ΒΙΗ522 250-300 10 

ΒΙΗ524 Βιοηθική και Βελτιώσεις  2 2 Επιλογής ΒΙΗ511 ΒΙΗ522 250-300 10 

ΒΙΗ612 Βιοηθική και Δίκαιο 3 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 ΒΙΗ512, ΒΙΗ513 250-300 10 

ΒΙΗ621 Παγκόσμια Βιοηθική1 4 Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10 

ΒΙΗ622 Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας 1 4 Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512, ΒΙΗ513 250-300 10 

Κατεύθυνση: Ιατρική Ηθική 

ΒΙΗ514 Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική 1 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 250-300 10 

ΒΙΗ525 Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική 2 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 250-300 10 

ΒΙΗ526 Ιατρική Δεοντολογία 3 2 Επιλογής ΒΙΗ511 ΒΙΗ525 250-300 10 

ΒΙΗ527 Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία 3 2 Επιλογής ΒΙΗ511 ΒΙΗ525 250-300 10 

ΒΙΗ613 Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία 3 Υποχρεωτική ΒΙΗ511 ΒΙΗ512, ΒΙΗ514 250-300 10 

ΒΙΗ621 Παγκόσμια Βιοηθική1 4 Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512 250-300 10 

ΒΙΗ623 Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις1 4 Επιλογής ΒΙΗ511, ΒΙΗ512,ΒΙΗ514 250-300 10 

Σύνολο 3000 - 3600 120 
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Σημειώσεις 

1   Ο φοιτητής/τρία μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (ΘΕ) επιλογής μεταξύ δύο (2) ΘΕ ως ακολούθως: 

• Κατεύθυνση: «Βιοηθική»: BIH621 ή BIH622

• Κατεύθυνση: «Ιατρική Ηθική»: ΒΙΗ621 ή ΒΙΗ623 

2   Ο/Η φοιτητής/τρία της Κατεύθυνσης «Βιοηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε. ως ακολούθως:  
(BIH523, BIH524). 

3  Ο/Η φοιτητής/τρία της Κατεύθυνσης «Ιατρική Ηθική» μπορεί να επιλέξει μια (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) Επιλογής εκ των δύο (2) προσφερόμενων Θ.Ε. ως ακολούθως : 
(BIH526, BIH527). 


