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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

(1) ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ Βιοϊατρικών Επιστημών  

Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 8111 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Η 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων»  
 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  3 3 

   

   
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι 
διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 
(δ). 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

γενικού υποβάθρου,  
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης  

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (Επιλεγόμενο) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

OXI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC132/ 

 

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησηςκαι το Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Σκοπός  
Η ύλη του μαθήματος στοχεύει εισαγωγή σε σύγχρονες μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας 

καθώς και των εφαρμογών τους στη επιδημιολογική διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων και 

των επιδημιών που αυτά προκαλούν  

 

Στόχοι και αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν και 
να κατανοούν: 

 



2 

 

 Τις βασικές έννοιες και εργαλεία την μοριακής επιδημιολογίας. 

 Να εφαρμόζουν μεθόδους μοριακής επιδημιολογίας στη διερεύνηση επιδημιών 

λοιμωδών νοσημάτων και οι εφαρμογή τους σε θέματα δημόσιας υγείας (πολιτικές 

πρόληψης και παρέμβασης). 

 Τα σύγχρονα εργαλεία και προγράμματα που εφαρμόζουν οι μέθοδοι μοριακής 

επιδημιολογίας. 

 Πώς να χρησιμοποιούν γενικά κείμενα, βιβλία αναφοράς και μια σειρά από άλλους 

πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης μέσω της συνεχούς ανεξάρτητης 

μάθησης. 

 Τη διεξαγωγή μιας σειράς αναλύσεων με τη χρήση εργαλείων και προγραμμάτων, 

τα οποία εφαρμόζονται σε μελέτες μοριακής επιδημιολογίας, που αποδεικνύουν την 

ανάπτυξη πρακτικών επιστημονικών δεξιοτήτων. 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
…… 
Άλλες… 
……. 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και 

των απαραίτητων τεχνολογιών  

 Αυτόνομη ατομική εργασία 

 Ομαδική εργασία 

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 

 Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Θεωρία  
 

1. Εισαγωγή στη μοριακή επιδημιολογία: Εισαγωγικές έννοιες και εφαρμογές της 

μοριακής επιδημιολογίας στη επιδημιολογική διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων 

και των επιδημιών τους. 

2. Βασικές αρχές μοριακής Επιδημιολογίας. Μοριακή εξέλιξη και φυλογενετική 

ανάλυση. Είδη αρχείων  

3. Στοίχιση Αλληλουχιών Βιολογικών Μακρομορίων και Αλγόριθμοι Στοίχισης. 

4. Μοντέλα νουκλεοτιδικής αντικατάστασης 

5. Μέθοδοι Φυλογενετικής Ανάλυσης: Μεθόδοι απόστασης (distance methods) και 

μέγιστης φειδωλότητας (parsimony) 

6. Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας (maximum likelihood) 
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7. Εισαγωγή Μπεϋζιανή συμπερασματολογία στη φυλογενετική ανάλυση 

8. Εισαγωγή στην έννοια του Μοριακού Ρολογιού στη Φυλογενετική Ανάλυση 

9. Φυλοδυναμική και Φυλογεωγραφία 

10. Φυλογενετική Ανάλυση και Γενετικός ανασυνδυασμός 

11. Εφαρμογές της μοριακής επιδημιολογίας. Επιδημιολογική διερεύνηση 

λοιμωδών νοσημάτων και μελέτη επιδημιών. 

Εργαστηριακές/φροντιστηριακές  ασκήσεις 
 

1. Μορφές αποθήκευσης αλληλουχιών νουκλεοτιδίων, 2. Στοίχιση και διόρθωση 

αλληλουχιών νουκλεοτιδίων, 3. Φυλογενετική ανάλυση με τη χρήση διαφόρων 

μεθόδων, Φυλογενετική Ανάλυση Μοριακού Ρολογιού (BEAUti/BEAST), Μέθοδοι 

Ανάλυσης Ανασυνδιασμού (Recombination) 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο. 

Διαλέξεις στο αμφιθέατρο πρόσωπο με πρόσωπο. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

 Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία  

 Προβολικό σύστημα και δυνατότητα παρουσίασης 
με την εφαρμογή του Προγράμματος Power Point. 

 Δυνατότητα σύνδεσης με internet  

 Χρήση μηχανών αναζήτησης  βιβλιογραφίας  HEAL-
LINK, PUBMED, SCOPUS, Medline, GOOGLE 
SCHOLAR  

 Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της 
ιστοσελίδας του Τμήματος για την επικοινωνία και 
την ενημέρωση των φοιτητών αντίστοιχα. 

 Χρήση του e-class για την ανάρτηση και διακίνηση 
επιστημονικών άρθρων, οδηγιών, διαλέξεων, 
χρήσιμων συνδέσμων (links), ερωτηματολογίων, 
πληροφοριών για την παρακολούθηση  συνεδρίων 
και σεμιναρίων σχετικών με το μάθημα, κλπ. 
 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ. 

Δραστηριότητα 
Φόρτος 

Εργασίας 
Εξαμήνου 

Διαλέξεις 17 

Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές  
Ασκήσεις 

9 

Διαδραστική Διδασκαλία 0 

Μελέτη & Ανάλυση 
Βιβλιογραφίας 

26 

Εκπόνηση Μελέτης 13 

Συγγραφή Εργασίας 13 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 0 

Αυτοτελής Μελέτη 12 

  

Σύνολο Μαθήματος 90 
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Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης 
 
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 
 
Αναφέρονται  ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές. 

1.Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 

 Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 Ερωτήσεις κρίσεως, κατανόησης της 

θεωρίας και αξιολόγησης τρόπου σκέψης 

 Επίλυση Προβλημάτων 

 
Οι φοιτητές, όταν τους δίδονται τα θέματα, 
ενημερώνονται για τον τρόπο αξιολόγησης κάθε 
ομάδας θεμάτων, ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους 
και λαμβάνονται υπόψη η πληρότητα της απάντησης, η 
σαφήνεια, ο βαθμός κριτικής σκέψης του φοιτητή και η 
γλωσσική επάρκεια. 

 
2. Παρουσίαση Εργασίας (40%) 
 
Η θεωρία εξετάζεται στην τελική εξέταση, ενώ σε 
περίπτωση πραγματοποίησης ατομικής ή ομαδικής 
εργασίας, ο βαθμός της τελευταίας συμμετέχει σε 
ποσοστό έως 40% στη διαμόρφωση του βαθμού της 
θεωρίας. 

 

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
 
Α) Ελληνική 
 

1. Σημειώσεις και διαλέξεις του μαθήματος 

Β) Αγγλική 
 

1. The Phylogenetic Handbook: A Practical Approach to Phylogenetic Analysis and 

Hypothesis Testing 2nd Edition, 2009 by Philippe Lemey (Editor), Marco Salemi 

(Editor), Anne-Mieke Vandamme (Editor) 

2. An Introduction to Molecular Evolution and Phylogenetics, 2016 by Lindell Bromham 

(Author) 

 

 


