ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΗ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η επιτροπή αξιολογητών αποτελούµενη από τους Αναπληρωτές Καθηγητές ΙΓ Βλαχονικολή (Βιοστατιστική, Πανεπιστήµιο Κρήτης), C Richardson (Εφαρµοσµένη Στατιστική, Πάντειο Πανεπιστήµιο) και τον Καθηγητή Ν Ληµνιό (Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά, Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Compiegne Γαλλίας) και τον Επίκουρο Καθηγητή Γ. Τσιµίκα (Department of Mathematics, University of Massachussets) συνεδρίασαν στις 21 - 22 και 26 - 27 Ιουλίου 2000 στο Τµήµα Μαθηµατικών και την Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών στα πλαίσια της αξιολόγησης του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοστατιστική (ΠΜΣΒ). Συναντήθηκαν µε τους Αναπλήρωτές Καθηγητές κ.κ. Μ. Κούτρα, Κ Κατσουγιάννη και τον Καθηγητή Χ. Χαραλαµπίδη (µέλη της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής), τους ∆ιαχειριστές του έργου
Π Εσκίογλου και Χ Μακρή, τον υπεύθυνο των εργαστηρίων Η/Υ της Βιοστατιστικής
N. Σφώρο και εφτά φοιτητές του Προγράµµατος. Είδαν επίσης το εργαστήριο Η/Υ
Βιοστατιστικής στο Μαθηµατικό Τµήµα και τον εξοπλισµό του, καθώς και τις αίθουσες διδασκαλίας. ∆εν µπόρεσαν να δούν τη Βιβλιοθήκη (ήταν κλειστή) και το εργαστήριο Η/Υ στην Ιατρική Σχολή, διότι την εποχή εκείνη γινόντουσαν εργασίες ανακαίνισης στο χώρο.
Στη διάθεση των αξιολογητών τέθηκαν: ο οδηγός σπουδών, οι σηµειώσεις των µαθηµάτων, η αξιολόγηση του Α’ έτους από τους φοιτητές του 1998-2000, τα θέµατα εξετάσεων (σπουδών 1998-2000) και οι βαθµολογίες τους, ο φάκελλος ∆ιεθνούς Εµπειρίας και τα ωρολόγια προγράµµατα διαλέξεων, ασκήσεων και εξετάσεων.
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Η έκθεση αξιολόγησης καλύπτει τα εξής θέµατα:
(α) επιλογή φοιτητών
(β) διδασκόµενα µαθήµατα (περιεχόµενο, διδασκαλία, άσκηση, παρακολούθηση προόδου σπουδών, εξέταση), υποδοµή σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις και υποδοµή σε εξοπλισµό
(γ) το ΠΜΣΒ σε σχέση µε άλλα µεταπτυχιακά προγράµµατα Βιοστατιστικής (άλλων
χωρών αφού το ΠΜΣΒ είναι το µόνο στη χώρα µας)
(δ) τη συνεισφορά του στις µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας
Τέλος δίνονται προτάσεις για µεταβολές, που µπορεί να εφαρµοσθούν στην παραπέρα
εξέλιξη του ΠΜΣΒ.
(Α) Επιλογή φοιτητών
Η αξιολόγηση αυτού του θέµατος βασίζεται στον Οδηγό Σπουδών, καθώς και σε συζητήσεις µε µέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, µε πέντε φοιτητές
(σπουδών 1998-2000) και µε δύο φοιτητές σπουδών 1999-2001. Η προέλευση αυτών
των φοιτητών ήταν από Τµήµατα Μαθηµατικών, Στατιστικής και Φυσικής.
Οι φοιτητές επιλέγονται µετά από αξιολόγηση που γίνεται από ειδική επιτροπή, Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΕΕΜΦ). Η τελική επιλογή γίνεται από
την Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε), µετά από εισήγηση της ΕΕΜΦ.
Οι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι, κυρίως Φυσικοµαθηµατικών Σχολών ή Ιατρικής, και
οι αιτήσεις τους γίνονται µετά από σχετική προκήρυξη στον ηµερήσιο τύπο Αθηνών
και Ιωαννίνων, ενηµέρωση των σχετικών Τµηµάτων (Παν. Αθηνών και Ιωαννίνων)
και της σελίδας ∆ιαδικτύου του ΠΜΣΒ. Για την επιλογή υπάρχουν δύο δέσµες, Α και
Β που διαφέρουν µόνο στο σηµείο που οι υποψήφιοι έχουν διδαχθεί τα ειδικά µαθήµατα (και αξιολογείται η βαθµολογία τους) ή δεν τα έχουν διδαχθεί οπότε πρέπει να
δώσουν εξετάσεις σε µαθήµατα µε συγκεκριµµένη ύλη. Και στις δύο δέσµες λαµβάνονται υπ’όψιν συστατικές επιστολές και συνέντευξη.
Αξιολόγηση:
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Η επιλογή γίνεται µε συστηµατικό και αποτελεσµατικό τρόπο µε δεδοµένα κριτήρια.
∆εν αφήνει περιθώρια λαθών ή αδικιών και επιτρέπει προσέλευση υποψηφίων από
πολλές σχολές. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός των πολλών αιτήσεων (περίπου 80),
ενω προσφέρονται µόνο 22 θέσεις.
Σχόλια – Προτάσεις:

1.

Η κατ’ ελάχιστον ύλη των µαθηµάτων που πρέπει να έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι
της Α’ δέσµης, από Φυσικοµαθηµατικές Σχολές, είναι κατάλληλη κυρίως για αποφοίτους Μαθηµατικών ή Στατιστικής, ενώ αυτών από Ιατρικές/ Φαρµακευτικές
κλπ. Σχολές, είναι κατάλληλη κυρίως για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών. Ετσι, οι
απόφοιτοι άλλων σχολών υπάγονται αναγκαστικά στη Β’ δέσµη (20% του συνολικού αριθµού, δηλαδή 4-5 φοιτητές).

Ο τρόπος αυτός, παράλληλα και µε τη µικρή σχετικά ύλη των µαθηµάτων που πρέπει
να έχουν διδαχθεί οι υποψήφιοι της Α’ δέσµης, φαίνεται σε κάποιο βαθµό ευνοεί τους
υποψηφίους που είναι απόφοιτοι Μαθηµατικών, Στατιστικής ή Ιατρικής Σχολής.
Η πρόταση µας είναι να δίνονται εξετάσεις όπως αυτές της Β’ δέσµης από όλους τους
υποψηφίους και φυσικά να παραµείνουν η συνέντευξη και οι συστατικές επιστολές
όπως γίνεται µέχρι τώρα.

2.

Ολοι οι φοιτητές του ΠΜΣΒ (1998-2000) και (1999-2001) είναι κάτοικοι της Αθήνας.

Η πρόταση µας είναι να υπάρξουν κριτήρια και κίνητρα για προσέλευση περισσότερων φοιτητών και από άλλα µέρη της χώρας. Επίσης να γίνει προσπάθεια προσέλκυσης φοιτητών από τις γύρω χώρες.

(Β) ∆ιδασκόµενα µαθήµατα, υποδοµή σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό,
εγκαταστάσεις και υποδοµή σε εξοπλισµό
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Η αξιολόγηση αυτού του θέµατος βασίζεται σε συζητήσεις µε µέλη του διδακτικού
και διοικητικού προσωπικού και µε τους εφτά φοιτητές, στα θέµατα εξετάσεων πέντε
µαθηµάτων (σπουδών 1998-2000) και στις βαθµολογίες τους, στις σηµειώσεις όλων
των µαθηµάτων που διδάσκονται, στις αξιολογήσεις των φοιτητών A’ έτους (19982000), στον κατάλογο των θεµάτων-προτάσεων για διπλωµατικές εργασίες, και σε
δύο ολοκληρωµένες διπλωµατικές εργασίες. ∆εν ήταν δυνατόν να εξετασθούν άλλες
αξιολογήσεις από τους φοιτητές, αξιολογήσεις ή εκθέσεις καθηγητών. Επίσης δεν
ήταν δυνατόν να συναντήσουµε άλλους φοιτητές (κυρίως προέλευσης Ιατρικής Σχολής).
Αξιολόγηση:
∆ιδάσκονται εννέα υποχρεωτικά µαθήµατα και υπάρχουν προς επιλογή άλλα 14 (από
τα οποία τα πέντε δεν δίνονται προς το παρόν). Ολα τα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία µε
διδακτικές µονάδες που είναι 3 ή 4, ανάλογα µε τις ώρες διδασκαλίας (39 ή 52). Σε
µερικά µαθήµατα η ύλη διδάσκεται πολύ εντατικά σε 3 εβδοµάδες, ενώ σε άλλα διδάσκεται κανονικά σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική (σε φοιτητές µε περισσότερες από 25% απουσίες δεν επιτρέπεται η προσέλευση σε εξετάσεις). Τα µαθήµατα δίνονται σε τρία εξάµηνα, ενώ το τέταρτο εξάµηνο αναλίσκεται στην εκπόνηση της διπλωµατικής διατριβής. Ολα τα µαθήµατα σε πολύ µεγάλο βαθµό είναι καθαρά µεταπτυχιακού επιπέδου και τα περισσότερα έχουν
µοντέρνο περιεχόµενο.
Η διδασκαλία γίνεται από ειδικούς καθηγητές, µερικοί από τους οποίους µετακαλούνται από Βρεττανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Για όλα τα διδασκόµενα µαθήµατα υπάρχουν
διδακτικές σηµειώσεις και έχουν αγορασθεί και ευρίσκονται στη βιβλιοθήκη τα περισσότερα από τα προτεινόµενα βιβλία. Υπάρχουν δύο ειδικά εργαστήρια Η/Υ Βιοστατιστικής µε 20 και 10 θέσεις εργασίας, αντίστοιχα, και κατάλληλο εξοπλισµό σε
PC και λογισµικά προγράµµατα για τις ανάγκες του ΠΜΣΒ. Υπάρχει ειδικευµένος
υπεύθυνος, ο οποίος ευρίσκεται στην αίθουσα πληροφορικής όλες τις ώρες της διδασκαλίας ή εξάσκησης των φοιτητών. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι αποκλειστικές
για τις ανάγκες των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων του Τµήµατος Μαθηµατικών,
αλλά θα έπρεπε να ήταν περισσότερο ευρύχωρες και µε περισσότερο φυσικό φωτισµό. Υπάρχει διοικητική υποστήριξη αποτελούµενη από τέσσερα άτοµα, που παραΠΜΣ «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» – ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Π 3.8 γ – Έκθεση Αξιολόγησης Εξωτερικών Συνεργατών
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κολουθούν την εσωτερική λειτουργία και ευρυθµία του Προγράµµατος, καθώς και τις
εξωτερικές υποχρεώσεις της αρµοδιότητας τους.
Η άσκηση των φοιτητών γίνεται µε ασκήσεις και παραδείγµατα κατά τη διδασκαλία,
µε 3 ή 4 εργασίες εκτός διδασκαλίας στο αναγνωστήριο ή στο σπίτι, που αξιολογούνται και επιστρέφονται στους φοιτητές, και µε εξάσκηση στον PC στις αίθουσες πληροφορικής. Η εξέταση γίνεται µε γραπτές εξετάσεις σε όλα τα υποχρεωτικά και επιλεγµένα µαθήµατα.
Η διπλωµατική εργασία επιλέγεται από το φοιτητή από κατάλογο θεµάτων. Τα θέµατα προτείνονται από καθηγητές του ΠΜΒΣ, αλλά και από ερευνητές εκτός αυτού.
Υπάρχει επιβλέπων καθηγητής που στις περισσότερες εργασίες είναι µέλος ή συνεργάτης του ΠΜΒΣ από τα συνεργαζόµενα µε αυτό τµήµατα, αλλά επιτρέπεται σε µερικές ο επιβλέπων να είναι και από άλλα τµήµατα ή ερευνητικούς οργανισµούς.
Σχόλια – Προτάσεις:
Η γενική γνώµη είναι ότι το πρόγραµµα σπουδών είναι πολύ καλό, παρέχει εκπαίδευση γνήσιου µεταπτυχιακού επιπέδου µε µοντέρνο περιεχόµενο σε µια περιοχή που
αναµένεται στη χώρα µας να έχει καλή επαγγελµατική ζήτηση. Οι οργανωτές έχουν
καταβάλει προσπάθεια και έχουν επιτύχει: να υπάρχουν ευκολίες και υποστήριξη, να
διδάσκουν καλοί καθηγητές και να επιλέγουν καλούς φοιτητές.
Τα παρακάτω σχόλια είναι απλά προτάσεις για βελτίωση, και δεν αποτελούν απόκλιση από την παραπάνω γενική γνώµη.
1.

Ολα τα µαθήµατα επιλογής θα πρέπει να έχουν ίση διδακτική βαρύτητα, 3 µονάδων (το ΒΙ13 Πολυµεταβλητή Ανάλυση έχει 4). Από τα υποχρεωτικά µαθήµατα,
το ΒΙ10 Ανάλυση ∆ιασποράς – Ανάλυση Παλινδρόµησης Ι θα έπρεπε να έχει 4 µονάδες και όχι 3. Το ΒΙ15 Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδηµιολογία θα έπρεπε να
έχει 3 µονάδες και όχι 4.
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2.

Το µάθηµα επιλογής ΒΙ06 Μέθοδοι ∆ειγµατοληψίας πρέπει να καταργηθεί, αφού
ένα µέρος του πρέπει να διδάσκεται στο ΒΙ07 Κλινικές ∆οκιµές και ένα άλλο µέρος του στο ΒΙ18 Ερευνητική Μεθοδολογία.

3.

Το ΒΙ17 Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία ΙΙ και ΒΙ21 Στοχαστικές Ανελίξεις πρέπει
να προσανατολισθούν στη Βιοστατιστική. Επίσης το ΒΙ21 να εµπλουτιστεί µε τις
εφαρµογές των στοχαστικών ανελίξεων στην Επιδηµιολογία και ιατρική έρευνα.
Το ΒΙ11 Ανάλυση ∆ιασποράς – Ανάλυση Παλινδρόµησης ΙΙ είναι πραγµατικά Πειραµατικός Σχεδιασµός (Experimental Design) και θα έπρεπε να έχει αυτόν τον
τίτλο.
Το περιεχόµενο του ΒΙ13 Πολυµεταβλητή Ανάλυση δεν είναι κατάλληλο για το
ΜΠΣΒ: δεν φαίνεται καθόλου ποιά είναι η σχέση του µε τη Βιοστατιστική και
πως γίνεται η πρακτική εξάσκηση. Προτείνεται ότι πρέπει να ελαχιστοποιηθεί η
ύλη που αφορα την κατανοµή Τ2, MANOVA, και τους ελέγχους υποθέσεων. Αντίθετα να εµπλουτισθεί µε θέµατα cluster analysis, correspondence analysis,
multidimensional scaling, biplots. Επίσης η θεωρία των νευρωνικών δικτύων
πρέπει να περιληφθεί σε αυτό το µάθηµα.
Τα µαθήµατα αυτά (ΒΙ17, ΒΙ21, ΒΙ11 και ΒΙ13) δεν δίνονται, πιθανόν γιατί δεν
υπάρχουν διδάσκοντες καθηγητές. Θα πρέπει όµως, αφού προσανατολισθούν
περισσότερο στη Βιοστατιστική και εµπλουτισθόυν µε µοντέρνο περιεχόµενο και
εφαρµογές, να προσφέρονται πάντα.

4.

Το περιεχόµενο των µαθηµάτων ΒΙ19 Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής Ι, ΒΙ20 Ειδικά Θέµατα Βιοστατιστικής ΙΙ, ΒΙ22 Ειδικά Θέµατα Ανάλυσης ∆εδοµένων Ι και
ΒΙ23 Ειδικά Θέµατα Ανάλυσης ∆εδοµένων ΙΙ πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια και
ισορροπία, χωρίς επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα. Πραγµατικά περιέχουν σπουδαία και ενδιαφέρουσα ύλη: ελλείπουσες τιµές, longitudinal data, επαναληπτικές
µετρήσεις, εντατικές υπολογιστικές µεθόδους και µετα-ανάλυση. Αυτά τα θέµατα πρέπει να προσανατολισθούν περισσότερο στη Βιοσατιστική και να προσφέρονται πάντα.
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5.

Το ΒΙ15 Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδηµιολογία έχει πολύ µεγάλη ύλη που σε
πολλά σηµεία τείνει να είναι επιφανειακή. Οι σηµειώσεις δεν ανταποκρίνονται
στο περιεχόµενο του Οδηγού Σπουδών. Επίσης έχει επικάλυψη µε άλλα µαθήµατα. Προτείνεται να ελεγχθεί πάλι η ύλη αντικειµενικά ή να καταργηθεί και να
αυξηθεί αντίστοιχα ο αριθµός των µαθηµάτων επιλογής.

6.

Το µάθηµα ΒΙ02 Στατιστική Συµπερασµατολογία περιέχει πολύ µεγάλη κλασική
θεωρία, σε πολλά σηµεία ταυτόσηµη µε την ύλη που απαιτείται για την επιλογή
των υποψηφίων φοιτητών (κυρίως όσων προέρχονται από Φυσικοµαθηµατικές
Σχολές). Επίσης δεν περιέχει κατάλληλη εισαγωγή στην Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία.

7.

Τα µαθήµατα επιλογής ΒΙ05 ∆ιαχείριση ∆εδοµένων – Βάσεις ∆εδοµένων και ΒΙ09
Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών επιλέγονται από τους περισσότερους
φοιτητές. Προτείνεται να γίνουν υποχρεωτικά και να εναρµονισθούν περισσότερο στην πρακτική εξάσκηση των θεωρητικών µαθηµάτων. Ειδικά το ΒΙ05 περιέχει ύλη Windows, Internet, MS Office, MS Word, κλπ, που βεβαίως αποτελούν
ζωτικής σηµασίας επιδεξιότητες για τους φοιτητές, αλλά που δεν είναι µεταπτυχιακού επιπέδου. Προτείνεται η κατάργηση αυτής της ύλης και αντικατάσταση
της µε ενα µη εξεταζόµενο µικρότερο εισαγωγικό µάθηµα για τους φοιτητές που
το χρειάζονται. Ο απελευθερούµενος χρόνος στο ΒΙ05 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία του πακέτου STATA (το κύριο υπολογιστικό εργαλείο) ευθύς εξ’αρχής. Ακολούθως αυτό απελευθερώνει χρόνο στο ΒΙ09 που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη διδασκαλία του S-Plus µε πιο αποτελεσµατικό
τρόπο από αυτόν που διδάσκεται µέχρι τώρα (όπως προκύπτει από τις συζητήσεις
µε φοιτητές). Επίσης θα µπορούσαν να περιληφθούν στο ΒΙ09 και άλλα λογισµικά προγράµµατα (SPSS και GLIM).

8.

Για τη διδασκαλία µέχρι τώρα έχει γίνει δυνατή η µετάκλιση καθηγητών από το
εξωτερικό που διδάσκουν στην Αγγλική. Το τελευταίο δεν είναι αρνητικό, τουναντίον προτείνεται η ενθάρρυνση της Αγγλικής όσο είναι δυνατόν, αφού υποβοηθά τη µελλοντική καριέρα των φοιτητών. Η µετάκλιση όµως καθηγητών από το
εξωτερικό σηµαίνει ότι τα µαθήµατα τους διδάσκονται εντατικά σε µικρό χρονικό διάστηµα. Αυτή η στενότητα χρόνου επιφέρει πολλά προβλήµατα, π.χ. για
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φοιτητές που θα απουσιάσουν έστω και µια φορά, για σοβαρή σε βάθος µελέτη,
για εργασία µε ασκήσεις που θέλουν συζήτηση (απορίες, βαθµολογία, διορθώσεις, κλπ). Επίσης επιφέρει έλλειψη συντονισµού µε τα άλλα µαθήµατα.
Προτείνεται πρώτον να αναλάβουν όλοι οι εσωτερικοί συνεργάτες (Μέλη ∆ΕΠ
των συνεργαζοµένων Τµηµάτων) διδασκαλία µαθηµάτων. ∆εύτερον, να µετακαλούνται καθηγητές από το εξωτερικό αλλά να τους γίνεται καλή ενηµέρωση όλου
του προγράµµατος – το ΠΜΣΒ είναι πρόγραµµα, δεν είναι συλλογή από µαθήµατα.
∆ιαπιστώθηκε επίσης έλλειψη συντονισµού µέσα στο µάθηµα για µερικά µαθήµατα που διδάσκονται από πολλούς καθηγητές. Οι σηζητήσεις µε φοιτητές κατέδειξαν ότι αυτό συµβαίνει σε κάποιο βαθµό στα µαθήµατα ΒΙ03 Εισαγωγή στη
Βιοστατιστική, ΒΙ04 Εισαγωγή στην Επιδηµιολογία και ΒΙ15 Στατιστικές Μέθοδοι
στην Επιδηµιολογία. Συγκεκριµµένα τα µαθήµατα µε περισσότερους απο δύο καθηγητές δεν έχουν καλή συνοχή και δίκαια είχαν λιγότερη προτίµηση και χειρότερα σχόλια από τους φοιτητές.
Προτείνεται να ελλατωθεί ο αριθµός καθηγητών που διδάσκουν στο ίδιο µάθηµα.
9.

Οι ∆ιπλωµατικές Εργασίες αποτελούν σηµαντικότατο µέρος του προγράµµατος.
∆υστυχώς µόνον δύο ήταν πλήρεις και λήφθηκαν υπ’οψιν στην αξιολόγηση. Είναι πολύ καλό, ότι ετοιµάζεται έγκαιρα ο κατάλογος θεµάτων και δίνεται στους
φοιτητές για επιλογή εργασίας, αφού καταργεί την αοριστία και τους βοηθά να
καταπιαστούν αµέσως µε το θέµα.
Προτείνεται να αποφεύγονται τα µη συγκεκριµµένα θέµατα, π.χ. θα ανευρεθούν
αργότερα κατάλληλα δεδοµένα. Επίσης να αποφεύγονται σαν επιβλέποντες καθηγητές ερευνητές από άλλα µη συνεργαζόµενα µε το ΠΜΣΒ Τµήµατα.

10. Σε ότι αφορά τα εργαστήρια Η/Υ και τον υπάρχοντα εξοπλισµό, προτείνεται να
διατηρηθούν στο ίδιο υψηλό επίπεδο ποιότητας που είναι τώρα και να παραµένουν διαθέσιµα στους φοιτητές για αρκετό χρόνο εκτός των ωρών διδασκαλίας.
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(Γ) ΤΟ ΠΜΣΒ σε σχέση µε άλλα µεταπτυχιακά προγράµµατα Βιοστατιστικής
Η αξιολόγηση εδώ βασίζεται στις εµπειρίες των µελών τις επιτροπής αξιολόγησης
από παρόµοια µεταπτυχικά προγράµµατα (επιπέδου MSc) άλλων χωρών, αφού το
ΠΜΒΣ είναι το πρώτο και µοναδικό µέχρι τώρα στη χώρα µας.
Πραγµατικά όπως τονίσθηκε και παραπάνω το ΠΜΣΒ έχει γνήσιο µεταπτυχιακό χαρακτήρα, µοντέρνο περιεχόµενο και τα προσφερόµενα µαθήµατα είναι τα πλέον κατάλληλα για τους σκοπούς του.
Μια από τις πρωτοπορίες του ΠΜΣΒ στη χώρα µας, αλλά και µεταξύ πολλών άλλων
µεταπτυχιακών προγραµµάτων Βιοστατιστικής σε Ευρωπαϊκές χώρες, είναι ότι το
ΠΜΣΒ προσφέρεται ισοδύναµα σε αποφοίτους Φυσικοµαθηµατικών και Ιατρικών
Σχολών. Αν και δεν ήταν δυνατόν στην επιτροπή να συναντήσει φοιτητές προερχόµενους από Ιατρικές Σχολές, η επιτροπή νοµίζει ότι το διδακτικό πρόγραµµα του Οδηγού Σπουδών έχει αρκετές δυσκολίες στο να είναι το ίδιο ελκυστικό και αποτελεσµατικό και για τις δύο οµάδες φοιτητών.
Φυσικά ο συγκερασµός αυτός των φοιτητών έχει σηµαντική αξία και το αναµενόµενο
κέρδος είναι υψηλό. Στην πράξη όµως η εφαρµογή του ολικού εκαπαιδευτικού προγράµµατος έχει πολλές δυσκολίες. Για την επιτυχία του χρειάζεται µεγάλος αριθµός
ειδικών εσωτερικών καθηγητών ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εβδοµαδιαίας επαφής
µε τους φοιτητές σε µακρύ διάστηµα, και όχι µόνο κατά τις παραδόσεις του ειδικού
µαθήµατος. Η επιτροπή νοµίζει ότι τα προσφερόµενα µαθήµατα πρέπει να έχουν περισσότερη οµογένεια, καλύτερο προσανατολισµό στη Βιοστατιστική και τις εφαρµογές της, ο συντονισµός τους πρέπει να βελτιωθεί, και η επαφή των φοιτητών µε όλους
τους καθηγητές να έχει περισσότερη συνέχεια. Εκεί αποσκοπούν και οι προτάσεις του
(Β) παραπάνω.
Σε σχέση πάντα µε άλλα παρόµοια µεταπτυχιακά προγράµµατα Ευρωπαϊκών χωρών,
το ΠΜΣΒ έχει, προς το παρόν βέβαια, την ίδια δυνατότητα όπως και αυτά να προσφέρει σε όλους τους φοιτητές οικονοµική υποτροφία, που εξασφαλίζεται από τη
χρηµατοδότηση του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό πρέπει να συνεχισθεί ώστε η προσπάθεια των οργανωτών να έχει τη δυνατότητα να καρποφορήσει. Παρόµοια πρέπει
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να γίνει προσπάθεια να εξασφαλισθούν υποτροφίες και από άλλες πηγές, ιδιωτικές ή
κρατικές και να γίνει σύνδεση του προγράµµατος µε τη βιοµηχανία, τις υπηρεσίες και
τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς.
Τέλος, το ΠΜΣΒ από κοινού µε όλα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα Βιοστατιστικής
στον κόσµο, οργανώνεται και παρέχεται από Τµήµατα Μαθηµατικών και Ιατρικής.
Αυτοί είναι και οι φυσικοί φορείς εκπαίδευσης, τεχνογνωσίας και έρευνας στη Βιοστατιστική σε όλες τις χώρες. Επίσης από τα Τµήµατα αυτά θα προέρχεται η µεγαλύτερη πλειοψηφία των φοιτητών. Αυτό σηµαίνει ότι για να εξασφαλισθεί η παραπέρα
ανάπτυξη και επιτυχία του, το ΠΜΒΣ πρέπει να συνεχίσει να οργανώνεται και να παρέχεται από Τµήµατα Μαθηµατικών / Στατιστικής και Ιατρικής.
(∆) Η συνεισφορά του ΠΜΣΒ στις µεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα µας
Στη χώρα µας οι µεταπτυχιακές σπουδές δεν έχουν ακόµα αναπτυχθεί σε σηµαντικό
βαθµό στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Ειδικά στη Βιοστατιστική, οι δυνατότητες µετεκπαίδευσης για τους Ελληνες αποφοίτους στη χώρα είναι περιορισµένες. Οπως τονίσθηκε και παραπάνω, προκαλεί εντύπωση το γεγονός των πολλών αιτήσεων
(περίπου 80), ενω προσφέρονται µόνο 22 θέσεις.
Από αυτή την άποψη, το ΠΜΣΒ έχει βασική συνεισφορά στη µετεκπαίδευση αποφοίτων σε µια ειδικότητα για την οποία υπάρχει ανάγκη στις υπηρεσίες υγείας, αλλά και
γενικότερα στην έρευνα των επιστηµών υγείας. Η επιτυχία εποµένως του ΠΜΣΒ,
όπως και για όλα τα µεταπτυχικά προγράµµατα, θα εξαρτηθεί και από το σε ποιό
βαθµό οι απόφοιτοι του θα εξελίσσονται επαγγελµατικά στο χώρο της ειδικότητας
τους.
Αν και είναι ακόµα νωρίς, αφού δεν έχει τελειώσει ο πρώτος κύκλος σπουδών (19982000), φαίνεται καθαρά ότι βραχυπρόθεσµα τουλάχιστον οι φοιτητές που δεν ήταν
επαγγελµατικά τοποθετηµένοι από πριν, έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν είτε θέσεις διδακτορικής έρευνας στο εξωτερικό, είτε συµβάσεις εργασίας σε άλλα ερευνητικά προγράµµατα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ίσως θα πρέπει
να ερευνηθούν περισσότερο οι δυνατότητες απορρόφησης των αποφοίτων του προ-
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γράµµατος σε Υπηρεσίες Υγείας, φαρµακευτικές εταιρείες, καθως και σε άλλους
κλάδους βιοµηχανίας και οργανισµούς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επαναλαµβάνεται η άποψη της επιτροπής ότι το ΠΜΣΒ πρόκειται για ένα πολύ καλό
πρόγραµµα µε σηµαντική συνεισφορά στο χώρο της µετεκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Με σωστή οργάνωση και κατάλληλο προσωπικό, κατάφερε να λειτουργεί αποτελεσµατικά από την αρχή. Η επιτροπή δεν διαπίστωσε καµία ανάγκη ριζικών διορθώσεων. Οι παρούσες προτάσεις αποτελούν απλώς ρυθµίσεις οι οποίες επιδιώκουν τη βελτίωση ελαφρών προβληµάτων τα οποία είναι φυσικό να παρουσιαστούν σε ένα καινούργιο και φιλόδοξο πρόγραµµα.
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