ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ

Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην
εργοθεραπεία.
Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου
διασύνδεσης του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(http://www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/Metaptuxiaka.gr.htm) (διαθέτει απο τις
καλύτερες µηχανές αναζήτησης µεταπτυχιακών).
Για την καλύτερη πληροφόρηση σας χρησιµοποιήστε τις ιστοσελίδες που
αναφέρονται σε κάθε µεταπτυχιακό πρόγραµµα.
Στο τέλος υπάρχει λίστα µε τις διευθύνσεις ιστοσελίδων ιδρυµάτων που παρέχουν
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών (διαφόρων ειδικοτήτων) σε περίπτωση που
κάποιο µέλος µας αναζητά πρόγραµµα εκτός ειδικότητας.

∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Φορέας:

Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

Τηλ: 2132010105-2132010106-2132010108

∆ικαιολογητικά:

Όλοι οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία
αξιολόγησης, θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά τις
εργάσιµες ηµέρες και από 9.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. στη Γραµµατεία της Σχολής.
Επίσης µπορούν να τα ταχυδροµούν ή να τα αποστέλλουν στην ΕΣ∆Υ µε
courier.
1. Αίτηση (όπως το συνηµµένο έντυπο)
2. Βιογραφικό σηµείωµα (όπως το συνηµµένο έντυπο αίτησης)
3. Αντίγραφο Πτυχίου (επικυρωµένο) (σχετική αναγνώριση από
∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ για τίτλους του εξωτερικού, όπου απαιτείται)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι α) Τα
στοιχεία που αναγράφω στο έντυπο της Αίτησης - Βιογραφικό σηµείωµα είναι
αληθή β) Έχω άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (όπου απαιτείται) γ)Τα
συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων,
τα οποία θα προσκοµισθούν αν ζητηθούν.
5. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωµένη)
6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (επικολλάται στην αίτηση)
7. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώµη των υποψηφίων θα συνέβαλε, ώστε η
επιτροπή αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωµένη άποψη
(π.χ. άλλο µεταπτυχιακοί τίτλοι αν υπάρχουν, µέχρι δύο συστατικές επιστολές,
ειδικότητα για γιατρούς κλπ.).
Εκτός των ανωτέρω υποβληθέντων απαραιτήτων δικαιολογητικών, θα πρέπει
να συµπληρωθούν και τα στοιχεία των υποψηφίων που ζητούνται στο
ηλεκτρονικό αρχείο (Σύνοψη Βιογραφικού.xls), το οποίο βρίσκεται στην
ιστοσελίδα της Ε.Σ.∆.Υ. (www.nsph.gr).και το οποίο θα συνυποβάλλεται µαζί µε
την αίτησή τους σε δισκέτα ή CD. Επιπροσθέτως, µπορεί να αποσταλεί και µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στη διεύθυνση (educ@nsph.gr).
∆εν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις, ή το απαιτούµενο έντυπο βιογραφικού δεν είναι πλήρως και
ορθώς συµπληρωµένο.

Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα κρατούνται στη Γραµµατεία για διάστηµα 3
µηνών από την έκδοση των αποτελεσµάτων. Μέσα στο διάστηµα των 3 µηνών
θα µπορούν οι υποψήφιοι να ζητούν από τη Γραµµατεία να τους επιστραφούν
τα δικαιολογητικά τους, άλλως, µετά το πέρας των 3 µηνών θα καταστρέφονται.
Κριτήρια Επιλογής:

∆εκτοί στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας γίνονται οι απόφοιτοι Σχολών:
> Πανεπιστηµίων σχετικών µε Επιστήµες Υγείας (Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Νοσηλευτικής, Φαρµακευτικής, Κτηνιατρικής, ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής),
Βιολογίας και Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών καθώς και Γεωπόνων
Ζωικής Παραγωγής και Τεχνολογίας Τροφίµων.
> ΤΕΙ του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής, Επισκεπτών Υγείας και Νοσηλευτικής.
∆εκτοί στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας -Κατεύθυνση Πρότυπα και
Συµπεριφορές Υγείας γίνονται οι απόφοιτοι Σχολών σχετικών µε Κοινωνικές και
Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Ιατρικές και Βιολογικές Επιστήµες και Νοσηλευτική.
∆εκτοί στο Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας γίνονται οι απόφοιτοι
Σχολών:
> Πανεπιστηµίων σχετικών µε Επιστήµες Υγείας, Κοινωνικές Επιστήµες
(συµπεριλαµβανοµένων Πολιτικών, Ανθρωπιστικών και Νοµικών Επιστηµών),
∆ιοίκησης και Οικονοµίας και Θετικών Επιστηµών.
> ΤΕΙ του Τµήµατος ∆ηµόσιας Υγιεινής, του Τµήµατος ∆ιοίκησης Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας, του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και του Τµήµατος
Λογιστικής.
Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαµβάνεται υπόψη:
o Ο βαθµός του πτυχίου. (Β1)
(Βαθµός πτυχίου: "Άριστα" ή "9-10" Βαθµολογείται µε 100. Βαθµός πτυχίου:
Λίαν Καλώς ή "7-8" Βαθµολογείται µε 75. Βαθµός πτυχίου: "Καλώς" ή "5-6"
Βαθµολογείται µε 50. Βάρος κριτηρίου 1)
o Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις στα Αγγλικά.(Β2)
(Βαθµολογία: 0-100. Βάρος κριτηρίου 1)
o Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις σε εξεταστέα ύλη που αναφέρεται στη
∆ηµόσια Υγεία και στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία ανακοινώνεται
στους υποψηφίους µε την υποβολή της αίτησης τους. Οι εν λόγω εξετάσεις
γίνονται στη Σχολή.(Β3)
(Βαθµολογία: 0-100. Βάρος κριτηρίου 1)
Κρίνονται προακτέοι και καλούνται σε συνέντευξη όσοι έχουν λάβει βαθµολογία
(50) και άνω στις εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας, καθώς επίσης και στην
επιµέρους εξεταστέα ύλη του κάθε Προγράµµατος αντίστοιχα.
o Η βαθµολογία της συνέντευξης. (Β4)
(Βαθµολογία: 0-100. Βάρος κριτηρίου 2)
Η Συνέντευξη όσων έχουν κριθεί προακτέοι, γίνεται ενώπιον Επιτροπής
Επιλογής που την απαρτίζουν Καθηγητές και Μέλη ∆ΕΠ της ΕΣ∆Υ, οι οποίοι
ορίζονται από το Σύλλογο Καθηγητών της ΕΣ∆Υ.
Στη συνέντευξη συνεκτιµώνται σωρευτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
o Το βιογραφικό
o Οι συστατικές επιστολές
o Οι γνώσεις και η εµπειρία του υποψηφίου στη χρήση Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης δεδοµένων
o Η συνάφεια του αντικειµένου της εργασίας του µε τη ∆ηµόσια Υγεία ή τη
∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, αντίστοιχα µε το κάθε πρόγραµµα
o Γενικά, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η συγκρότησή του ως προς το
αντικείµενο του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος και η γενικότερη παρουσία του
στη συνέντευξη.

Η τελική βαθµολογία των υποψηφίων προκύπτει από το ακόλουθο µοντέλο:
Τελική βαθµολογία = Άθροισµα (Βαθµός x Βάρος κριτηρίου)/ Άθροισµα Βαρών
κριτηρίων
Τελική βαθµολογία = (Β1+Β2+Β3+Β4*2)/5
Η επίδοση στις γραπτές εξετάσεις, η πρόσκληση σε συνέντευξη των
επιτυχόντων, καθώς επίσης και η τελική βαθµολογία των υποψηφίων θα
αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και την ιστοσελίδα της Σχολής,
σύµφωνα µε σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών
∆εδοµένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Οι γραπτές εξετάσεις της Αγγλικής γλώσσας θα γίνουν στις 25 Μαϊου 2009 και
των υπολοίπων µαθηµάτων στις 26 Μαϊου 2009.
Όσοι επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις θα προσέλθουν σε συνέντευξη κατά το
χρονικό διάστηµα από 9 έως και 12 Ιουνίου 2009.
Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του
∆ηµόσιου Λειτουργού πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια.
Οι ιατροί του ΕΣΥ µπορούν να φοιτήσουν µε εκπαιδευτική άδεια, που θα
χορηγηθεί µετ' αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2071/92 άρθρο 74,
και όπως ορίζονται µε την Υ.Α.∆Υ 13α/19161/94 και δεν υφίσταται περιορισµός
ορίου ηλικίας. Οι υπάλληλοι του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα µπορούν να
φοιτήσουν στην ΕΣ∆Υ, µε εκπαιδευτική άδεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/A/9-2-2007).
Σηµειώσεις:

Σας πληροφορούµε ότι, κατά το Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 θα γίνουν δεκτοί
να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΣ∆Υ) απόφοιτοι
Πανεπιστηµίου και ΤΕΙ για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη
∆ηµόσια Υγεία και στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
Α) Στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας θα φοιτήσουν (15) δεκαπέντε απόφοιτοι
Πανεπιστηµίου και (5) πέντε απόφοιτοι ΤΕΙ.
Α1) Επίσης στο Πρόγραµµα ∆ηµόσιας Υγείας στην κατεύθυνση "Πρότυπα και
Συµπεριφορές Υγείας" θα φοιτήσουν (5) πέντε απόφοιτοι Πανεπιστηµίου.
Σε περίπτωση που δεν συµπληρωθεί ο αριθµός και δεν λειτουργήσει η
κατεύθυνση "Πρότυπα και Συµπεριφορές Υγείας" για την περίοδο αυτή, οι
θέσεις στο σύνολό τους µεταφέρονται στις αντίστοιχες θέσεις Πανεπιστηµίου του
Προγράµµατος ∆ηµόσιας Υγείας της παραγράφου (Α).
Β) Στο Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα φοιτήσουν (20) είκοσι
απόφοιτοι Πανεπιστηµίου και (5) πέντε απόφοιτοι ΤΕΙ.
Το Ακαδηµαϊκό έτος θα αρχίσει στις 1.10.2009 και θα λήξει στις 30.9.2010. Η
παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.

Ιστοσελίδα:

http://www.nsph.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://www.nsph.gr/old/esdy_basic2/downloads/prokirixiekpaideusis/aitisiypo.doc
Χρήσιµες Ηµεροµηνίες

∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ιάρκεια Σπουδών:

18 µήνες

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «∆ηµόσια Υγεία
& ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τµήµατος Ιατρικής
(Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής, ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ,
Ηράκλειο, τηλ. 2810-394615)

∆ικαιολογητικά:

Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία επιλογής
πρέπει να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας µε τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (όχι επικυρωµένα):
- Αίτηση συµµετοχής (Έντυπο 1)
- Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας
ή ισοτιµίας από το ∆ΟΑΤΑΠ, για πτυχιούχους πανεπιστηµίων
του εξωτερικού).
- Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων
- Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
- Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι
σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η
επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή
της υποψηφίας.
- Κατάλογος δηµοσιεύσεων ή επιστηµονικών εργασιών (εφόσον
υπάρχουν).
- ∆ύο συστατικές επιστολές
- ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλο
ΠΜΣ και δεν εκπονούν ∆ιδακτορική ∆ιατριβή
Οι αιτήσεις συµµετοχής και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
πρέπει να υποβληθούν ταχυδροµικώς στη Γραµµατεία του
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «∆ηµόσια Υγεία & ∆ιοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας» του Τµήµατος Ιατρικής (Πανεπιστήµιο
Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής, ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ, Υπ’ όψιν κας Μαρίας
Βοζικάκη, ΤΘ 2208, 71003 Ηράκλειο, τηλ. 2810-394615) και το
Έντυπο 1 να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση
mph@med.uoc.gr.

Κριτήρια Επιλογής:

∆εκτοί γίνονται: α) κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστηµίου της
ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής, ενδεικτικά
προερχόµενοι από τα Τµήµατα Ιατρικής, Οδοντιατρικής,
Φαρµακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Επιστηµών Υγείας, β)
κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της
αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόµενοι από τα Τµήµατα
Οικονοµικών, ∆ιοικητικών και Κοινωνικών Επιστηµών και
άλλων Σχολών συναφών αντικειµένων, γ) κάτοχοι πτυχίου
Πανεπιστηµίου της
ηµεδαπής ή ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής Πανεπιστηµίου
άλλων Τµηµάτων που το αντικείµενό τους σχετίζεται µε δράσεις
δηµόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας και δ) κάτοχοι
πτυχίου ΑΤΕΙ συναφών αντικειµένων σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ.12γ του Ν. 2916/2001.
Αίτηση µπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ή φοιτήτριες που
δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά πρόκειται να
πάρουν πτυχίο πριν την έναρξη του ΠΜΣ (Σεπτέµβριος 2009).
Στην περίπτωση αυτή η εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα γίνει µόνο
εφ’όσον πάρουν έγκαιρα το πτυχίο τους.
Η διαδικασία επιλογής γίνεται µια φορά το ακαδηµαϊκό έτος και
περιλαµβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:
1ο στάδιο: Γραπτές εξετάσεις

- Εξέταση δεξιοτήτων κατανόησης, ανάλυσης και περίληψης
κειµένων καθώς και γραπτής έκφρασης (έκθεση). Η
θεµατολογία των κειµένων και της έκθεσης θα αναφέρεται σε
γενικές γνώσεις του πεδίου της δηµόσιας υγείας (σηµειώνεται
πως δεν θα δοθεί συγκεκριµένη ύλη - βιβλιογραφία για την
προετοιµασία των υποψηφίων καθ’ ότι στην εξέταση θα
αξιολογηθεί η ικανότητα κριτικής σκέψης και ανάλυσης και όχι οι
ειδικές γνώσεις)
- Εξέταση αγγλικής γλώσσας
Κατανόηση κειµένου και παραγωγή γραπτού λόγου
- Εξέταση γνώσεων υπολογιστών
2ο στάδιο. Συνέντευξη
Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας καλούνται όσοι
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της σειράς κατάταξης στις
γραπτές εξετάσεις.
Στόχος της συνέντευξης είναι να διαπιστωθεί ποιοι υποψήφιοι
είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις του
Προγράµµατος. Θα συνεκτιµηθούν:
- Η επιστηµονική κατάρτιση (επίδοση στις σπουδές, τυχόν
εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο)
- Η επαγγελµατική εµπειρία (εφόσον υπάρχει)
- Οι συστατικές επιστολές
- Η σχετικότητα µε το αντικείµενο καθώς και το κίνητρο και το
ενδιαφέρον για τη ∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών
Υγείας
Χρονοδιάγραµµα:
- Παρασκευή 22 Μαίου 2009: Λήξη υποβολής αιτήσεων
- Τετάρτη 10 Ιουνίου 2009: Γραπτή εξέταση (Το πρόγραµµα των
εξετάσεων θα ανακοινωθεί)
- Τρίτη 30 Ιουνίου 2009: Προφορική Εξέταση
- Σεπτέµβριος 2009: Προσκόµιση δικαιολογητικών εγγραφής
στο ΠΜΣ (συµπεριλαµβανοµένων της βεβαίωσης ολοκλήρωσης
προπτυχιακών σπουδών για τους τελειόφοιτους).
Σηµειώσεις:

Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ηµόσια Υγεία και
στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο για την περίοδο
2003-2008 είχε ενταχθεί στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτήθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους.
Το Πρόγραµµα, το οποίο πρόκειται να λειτουργήσει για 7η φορά
τον Οκτώβριο 2009, οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µετά από σπουδές διάρκειας 3
ακαδηµαϊκών εξαµήνων (α’ κύκλος σπουδών) καθώς και στην
απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (β’ κύκλος σπουδών).
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων για την
απόκτηση Μ∆Ε στη:
(α1) ∆ηµόσια Υγεία µε εξειδίκευση στην Επιδηµιολογία
(α2) ∆ηµόσια Υγεία µε εξειδίκευση στα Λοιµώδη Νοσήµατα
(β) ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Τονίζεται ότι τα µαθήµατα:
είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (τηρείται ηµερήσιο
παρουσιολόγιο) είναι διάρκειας 20-25 ώρες την εβδοµάδα (2
5ωρα το πρωί και 2 ή 3 5ωρα το απόγευµα).

Συνιστάται σε όσους εργάζονται να ζητήσουν να τους χορηγηθεί
εκπαιδευτική άδεια για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
προγράµµατος.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Τάσος
Φιλαλήθης.
Ιστοσελίδα:

http://mph.med.uoc.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://mph.med.uoc.gr/files/Entypo1_2008-09.doc

∆ηµόσια Υγεία και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (∆∆)
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «∆ηµόσια Υγεία
& ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τµήµατος Ιατρικής
(Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής, ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ, Υπ’ όψιν
κας Κικής Τασσέλη, ΤΘ 2208, 71003 Ηράκλειο, τηλ. 2810394615).

∆ικαιολογητικά:

· Αίτηση συµµετοχής (Έντυπο 2) στην οποία θα αναφέρονται ο
τίτλος της διδακτορικής διατριβής και ο επιβλέπων καθηγητής
(µέλος της ΣΕ του ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ)
· Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων
· Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών (στην περίπτωση
µόνο που ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία (ii))
Ο υποψήφιος καταθέτει:
- Το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών και την αναλυτική
βαθµολογία µαθηµάτων
- Αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών του Μ∆Ε
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από
Πανεπιστήµιο του εξωτερικού ή/και οι µεταπτυχιακές του
σπουδές έγιναν σε Πανεπιστήµιο του εξωτερικού πρέπει να
προσκοµίσει και το Πιστοποιητικό ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ από το ∆ΟΑΤΑΠ
· Πιστοποιητικά ξένης γλώσσας (εφόσον υπάρχουν)
· Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι
σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η
επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου ή
της υποψηφίας, καθώς και ένας κατάλογος δηµοσιεύσεων ή
επιστηµονικών εργασιών (εφόσον υπάρχουν)
· ∆ύο συστατικές επιστολές (στην περίπτωση µόνο που ο
υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία (ii) ή (iii))
· ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι εγγεγραµµένος/η σε
άλλο ΠΜΣ, δεν εκπονεί άλλη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή συγχρόνως
σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήµιο και δεν φέρει τη φοιτητική
ιδιότητα (Υπεύθυνη ∆ήλωση)

· Φωτοτυπία ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας
· Σύνοψη της ερευνητικής πρότασης
Ένα κείµενο 2 σελίδων, όπου θα αναφέρεται το αντικείµενο της
έρευνας, θα γίνεται αδρή αναφορά στην ήδη υπάρχουσα γνώση
(ανασκόπηση βιβλιογραφίας) και θα δίνεται το περίγραµµα της
µεθοδολογίας.
· Εισήγηση του Επιβλέποντα (Έντυπο 3α)
Στην εισήγηση θα πρέπει να προτείνονται αλλά 2 µέλη ∆ΕΠ τα
οποία µαζί µε τον επιβλέποντα θα αποτελούν την Τριµελή
Συµβουλευτική Επιτροπή.
Ο Επιβλέπων καθηγητής βάσει του Νόµου 2083/21.9.92 δεν
µπορεί να είναι λέκτορας. Η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή
µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ένα λέκτορα.
Η Εισήγηση θα συνοδεύεται και από την ενυπόγραφη αποδοχή
συµµετοχής και των δύο άλλων µελών της Συµβουλευτικής
Επιτροπής (Έντυπο 3β)
Κριτήρια Επιλογής:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά µόνο στην υποβολή αιτήσεων
για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και απευθύνεται
σε:
i. Πτυχιούχους Μ∆Ε του ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ
ii. Πτυχιούχους Μ∆Ε ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από
ελληνικό ΑΕΙ ή εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, το οποίο
είναι αναγνωρισµένο από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ), στα
γνωστικά αντικείµενα του ΠΜΣ, «∆ηµόσια Υγεία» & «∆ιοίκηση
Υπηρεσιών Υγείας», ή σε συγγενές αντικείµενο
iii. Πτυχιούχους Ιατρικής, που πληρούν τις προϋποθέσεις του
άρθρου 5 της Υπ. Απ. 88065/Β7 (ΦΕΚ 1537 Β/17.10.03)
Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια αξιολόγησης:
1ο στάδιο: Αποστολή αίτησης και δικαιολογητικών στη
Γραµµατεία του ΠΜΣ ∆Υ/∆ΥΥ
2ο στάδιο: Αξιολόγηση της υποψηφιότητας από τη ΣΕ του ΠΜΣ
∆Υ/∆ΥΥ
- παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης
- συνέντευξη, κατά την οποία διερευνάται κατά πόσο οι
υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις
απαιτήσεις του Προγράµµατος για εκπόνηση διδακτορικής
∆ιατριβής
Με το τέλος της διαδικασίας, η ΣΕ:
- Αποδέχεται την αίτηση και ορίζει την Τριµελή Συµβουλευτική
Επιτροπή και την ηµεροµηνίας έναρξης εκπόνησης της
διδακτορικής διατριβής, ή
- Αναπέµπει και ορίζει εκ νέου αξιολόγηση, ή
- Απορρίπτει την αίτηση
Τρίτη 13 Μαΐου 2008: Συνέντευξη

Σηµειώσεις:

Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ∆ηµόσια Υγεία και
στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο εντάσσεται στο
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων και συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από
Εθνικούς Πόρους.
Το Πρόγραµµα, το οποίο λειτουργεί από τον Σεπτέµβριο του
2003, οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε), µετά από σπουδές διάρκειας 3 ακαδηµαϊκών
εξαµήνων (α’ κύκλος σπουδών) καθώς και στην απόκτηση
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (β’ κύκλος σπουδών).

Ιστοσελίδα:

http://www.uoc.gr/

Έντυπο Αίτησης:

http://mph.med.uoc.gr/files/Entypo2_AITHSH.doc

∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Θεµάτων µε Επιπτώσεις στην
Υγεία
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδί, κ.
Μ. Νικολούτσου, τηλ. 210 - 746 2032, 2035

∆ικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σηµείωµα
3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος
4. Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών σπουδών
5. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν
υπάρχει)
6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους
έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας
8. ∆ύο συστατικές επιστολές
9. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας

Κριτήρια Επιλογής:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των
µαθηµάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ από 1) πανεπιστήµια της
ηµεδαπής ή αντίστοιχων τµηµάτων της αλλοδαπής 2) ΤΕΙ
καθώς και πτυχιούχων λοιπών συναφών τµηµάτων
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ. Ο αριθµός των εισακτέων θα είναι 20
κατ' ανώτατο όριο. Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
σε επίπεδο Proficiency αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
αξιολόγηση των υποψηφίων.

Σηµειώσεις:

Η Ιατρική Σχολή του Παν/µίου Αθηνών σε συνεργασία µε το
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και σε σύµπραξη µε το ΤΕΙ Αθηνών,
ανακοινώνει τη συνέχεια της λειτουργίας του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί
στην απονοµή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ∆Ε-Master)
στην "∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων µε επιπτώσεις στην
Υγεία", µε τίτλο:
" Περιβάλλον και Υγεία. ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών θεµάτων
µε επιπτώσεις στην Υγεία. Environment and Health. Capacity
building for Decision Making".
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Νοέµβριο 2006 και περιλαµβάνει
τέσσερα διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του Μ∆Ε. Είναι

χρηµατοδοτούµενο από το ΕΠΕΑΕΚ και δεν έχει δίδακτρα.
Ιστοσελίδα:

http://www.med.uoa.gr/metaptyxiaka.php

Έντυπο Αίτησης:

http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/envhealth-aitisi2006.doc

Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία- ∆ιαχείριση και
Οικονοµική Αποτίµηση
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών (Γραµµατεία Μεταπτυχιακών
Προγραµµάτων, Παπουλάκειο Κτίριο, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75 Γουδί
11527, ΠΜΣ Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία, τηλ.
2107462032,7462035, 7462115).

∆ικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραµµατεία).
2. 2 φωτογραφίες ταυτότητας
3. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου
4. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα που θα περιλαµβάνει στοιχεία από τις
σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα και τα
ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
5. 2 συστατικές επιστολές οι οποίες θα αποσταλλούν απ' ευθείας στη
διεύθυνση: Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων, Παπουλάκειο
Κτίριο, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75 Γουδί 11527, µε σαφή ένδειξη: "ΠΜΣ
Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική Υγεία"
6. Βεβαίωση ισοτιµίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για
τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών
νοµίµως επικυρωµένο.
8. Τεκµηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL score εάν υπάρχει)
ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
9. Τεκµηρίωση γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL ή
άλλο συναφές πιστοποιητικό εάν υπάρχει).
10. Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκµηρίωση των λόγων επιλογής του
συγκεκριµένου ΠΜΣ.
11. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραµµένος σε
άλλο ΠΜΣ.
12. Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά τη γνώµη των υποψηφίων θα
συνέβαλε στην πληρέστερη άποψη των µελών της Επιτροπής
Αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.00 π.µ. έως

12.00 µ.µ.:
- στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Παπουλάκειο Κτίριο, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας
75, Αθήνα, 115 27 (Κα. Μαρία Νικολούτσου, Τηλ. 210-746 2032 και 746
2035 Fax: 210-746 2205).
- στη Γραµµατεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού της Ιατρικής
Σχολής, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδί
115 27, τηλ. 210 746 2115
Κριτήρια Επιλογής:

Γίνονται δεκτοί προς επιλογή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
αντίστοιχου αναγνωρισµένου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται
κατ' αρχήν δεκτές υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών
συναφούς αντικειµένου ως οι νόµοι ορίζουν (άρθρο 16 παρ. 1α του Ν
2327/95).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην διαδικασία επιλογής είναι
η συµµετοχή σε γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείµενο στην Ελληνική
και στην Αγγλική γλώσσα. Οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα
κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή
των µεταπτυχιακών φοιτητών, είναι ο βαθµός του πτυχίου, ο βαθµός σε
προπτυχιακά µαθήµατα συναφή µε το αντικείµενο του ΠΜΣ, το αντικείµενο
της προπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, δηµοσιεύσεις - επιστηµονικές
ανακοινώσεις, πιστοποίηση γνώσεων χειρισµού ηλεκτρονικών
υπολογιστών, στοιχεία σχετικά µε την προσωπικότητα του υποψηφίου,
εντοπιότητα, συστατικές επιστολές, κ.λ.π.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν µέσα στο Σεπτέµβριο.
Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τόπο και την ώρα
διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων στο γνωστικό αντικείµενο, στον
χειρισµό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αγγλική γλώσσα. Οι
επιτυχόντες της γραπτής δοκιµασίας θα ειδοποιηθουν τηλεφωνικώς για την
ηµεροµηνία, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της προσωπικής
συνέντευξης.

Σηµειώσεις:

Η Ιατρική Σχολή, το Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών και το Τµήµα
Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελµάτων Yγείας και Πρόνοιας του
ΤΕΙ Κρήτης συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στην Επαγγελµατική και Περιβαλλοντική
Υγεία- ∆ιαχείριση και Οικονοµική Αποτίµηση το οποίο µπορεί να οδηγήσει
και σε λήψη διδακτορικού διπλώµατος.
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 σύµφωνα µε
τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 32210/Β7/30-3-2005 και του ΦΕΚ
Αρ. Φύλλου 456/8-4-2005, Τεύχος 2. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση Μ∆Ε είναι τέσσερα (4) διδακτικά
εξάµηνα για δε το διδακτορικό δίπλωµα απαιτούνται έξι (6) διδακτικά
εξάµηνα επιπλέον.
Ο αριθµός των µεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα
εγγραφούν κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 στο ΠΜΣ για απόκτηση
Μ∆Ε είναι κατά ανώτατο όριο δέκα πέντε (15).

Ιστοσελίδα:

http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/apotimisi/Epanaprokiriksi2007.doc

Έντυπο Αίτησης:

http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/EpaggelmatikiPeriballontikiYgeiaAitisiYpopsifiou.doc

Εφαρµοσµένη ∆ιαιτολογία-∆ιατροφή
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης ∆ιαιτολογίας - ∆ιατροφής (Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ελ. Βενιζέλου 70 Τ.Κ. 176
τηλ.: 210-9549158, κα Σοφού Ελένη.

∆ικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου.
2. Βεβαίωση ισοτιµίας από ∆ΟΑΤΑΠ σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής και του Πανε
χορηγούνται µετά από την 1.5.2004).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
5. Αντίτυπα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν)
6. Proficiency of Cambridge ή Proficiency of Michigan ή TOEFL >80 ΙELTS > 6/9 ή Κρ
Γ2 για την πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή µεταπτυχιακού τίτλ
(Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά γνώσης της
7. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
8. Βεβαίωση σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχει).
9. ∆ύο συστατικές επιστολές από αρµόδιο πρόσωπο ή µέλος ∆ΕΠ
(απαραίτητες για τη συµµετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης).
10. Κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο χρήσιµο για την αξιολόγηση του υποψηφίου

Κριτήρια Επιλογής:

Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επιστήµης ∆ιαιτολογίας - ∆
ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και
διαδικασία που προβλέπεται στο αρθρ. 16 του Ν 2327/95 (ΦΕΚ 156/95 τ.Α').
Στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας και κατάταξης των υποψηφίων συµβάλλου
1. Εξεταζόµενο µάθηµα (Αρχές Φυσιολογίας, ∆ιατροφής και Μεταβολισµού). H επιτυχ
προαπαιτούµενη για τα υπόλοιπα στάδια της αξιολόγησης.
2. Βαθµός πτυχίου.
3. Αποδεδειγµένη σχετική επαγγελµατική εµπειρία.
4. ∆ηµοσιεύσεις - ανακοινώσεις.
5. Συνέντευξη.

Οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι των ΤΕΙ, εξαιρουµένων των κατόχων µεταπτυχιακού τίτλου
αξιολογηθούν µαζί µε τους υπόλοιπους υποψήφιους των ΑΕΙ θα πρέπει αρχικά να εξ
στο παρακάτω µάθηµα:
Φυσιολογία
Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα απαιτεί καταβολή διδάκτρων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες, για την εξεταστέα ύλη
του εντύπου αίτησης στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σηµειώσεις:

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής στην υπ' αριθµ. 79/12.0
τις διατάξεις του αρθρ. 4 του Ν 3685/08 και τις διατάξεις του αρθρ. 31 κεφ.2 του Εσωτ
την προκήρυξη για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυ
εξάµηνα) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µε τίτλο "Εφαρµο
O αριθµός των προκηρυσσόµενων θέσεων ανά κατεύθυνση είναι:
α. Κλινική ∆ιατροφή : 10

β. ∆ιατροφή και Άσκηση : 10
γ. ∆ιατροφή και ∆ηµόσια Υγεία : 10

Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κ
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Ιστοσελίδα:

http://www.hua.gr/pmsdiaitologias/content.php?category=7

Έντυπο Αίτησης:

http://www.hua.gr/pmsdiaitologias/content/files/ΑΙΤΗΣΗ%20ΓΙΑ%20ΤΗΝ%20ΕΙΣΑΓΩ

Εφηρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία
Φορέας:

Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας (Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

12 µήνες

Πληροφορίες:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 196
Τ.Κ.11521 ∆/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Πληρ. Αικ. Χονδρορίζου ,
Τηλ. 2132010106 Ζ. Κιούση , Τηλ. 2132010115

∆ικαιολογητικά:

· Αίτηση - Βιογραφικό σηµείωµα ( όπως το συνηµµένο έντυπο,
το οποίο διατίθεται από τη γραµµατεία της Ε.Σ.∆.Υ. και
παρέχεται σε ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα
www.nsph.gr ) - ( για τους υποψήφιους υπηρετούντες στον
ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται
από την έγγραφη σύµφωνη
γνώµη του άµεσου προϊσταµένου τους, προκειµένου να
υπάρχει η προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας από
την Υπηρεσία τους, διάρκεια ενός (1) έτους, σε περίπτωση
επιλογής τους).
· Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν
τίτλους από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής (επικυρωµένο).
· Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας (επικυρωµένη)
· Φωτοτυπία ταυτότητα (επικυρωµένη)
· Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία
· ∆ύο συστατικές επιστολές από Μέλη ∆ΕΠ και ΕΠ ή από µέλη
ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων όπως το συνηµµένο
έντυπο, το οποίο διατίθεται από τη γραµµατεία της Ε.Σ.∆.Υ.
(υποβάλλονται εσώκλειστες σε φάκελο υπογεγραµµένο)
· Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
· Βεβαίωση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
· Αντίγραφα δηµοσίευσης και ανακοίνωσης συναφούς µε το
αντικείµενο του Μ.Π.Σ. "Εφηρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία"

Κριτήρια Επιλογής:

Στο ανωτέρω πρόγραµµα θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν (32)
τριάντα δύο πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια

& Τ.Ε.Ι.) και ειδικότερα Τµηµάτων ∆ηµόσιας Υγιεινής, Ιατρικής,
Νοσηλευτικής, Επισκεπτών-τριών Υγείας , καθώς και Σχολών
σχετικών µε Επιστήµες Υγείας και Κοινωνικές Επιστήµες.
Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαµβάνεται
υπόψη:
- Εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα σε κείµενα και ορολογία
∆ηµόσιας Υγείας.
Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αξιολογούνται στα παρακάτω
στοιχεία:
1. Επίπεδο και συνάφεια προηγουµένων σπουδών µε το
αντικείµενο του Μεταπτυχιακού
2. Ο βαθµός πτυχίου.
3. Η βαθµολογία σε συναφή προπτυχιακά µαθήµατα και σε
συναφή πτυχιακή εργασία, όπου αυτή υπάρχει.
4. Οι σχετικές επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις,
ανακοινώσεις ή άλλη ερευνητική δραστηριότητα, συναφείς µε το
αντικείµενο.
5. Η επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου.
6. Οι γνώσεις και η εµπειρία του υποψηφίου στη χρήση
Ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης
δεδοµένων.
7. Συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ και ΕΠ ή από µέλη
ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων, σύµφωνα µε το
συνηµµένο έντυπο το οποίο διατίθεται από τη γραµµατεία της
Ε.Σ.∆.Υ.
8. Η αξιολόγηση από τα µέλη της επιτροπής επιλογής κατά την
προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.
Τα µαθήµατα θα είναι πρωινά και η φοίτηση υποχρεωτική και
κατά συνέπεια οι έχοντες την ιδιότητα του ∆ηµοσίου Λειτουργού
πρέπει να έχουν εξασφαλίσει σχετική άδεια.
Οι εξετάσεις στην Αγγλική Γλώσσα θα διενεργηθούν στις
22/05/2009 στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
Υγείας και ώρα 15:00 - 18:00.
Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα γίνουν σύµφωνα µε το
πρόγραµµα που θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
Σχολής και στην ιστοσελίδα της.
Σηµειώσεις:

Σας πληροφορούµε ότι για το Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 - 2010 θα
λειτουργήσει Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε
τίτλο "Εφηρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία" που οργανώνεται από την
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας σε σύµπραξη µε το Τµήµα
∆ηµόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Το ανωτέρω Π.Μ.Σ. , απονέµει:
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) µε τίτλο
Εφηρµοσµένη ∆ηµόσια Υγεία στις εξής επιµέρους εξειδικεύσεις:
1. - Λειτουργοί ∆ηµόσιας Υγείας
2. - Πρότυπα και συµπεριφορές Υγείας - Προαγωγή Υγείας
Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος για την απονοµή του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) ορίζεται σε
δύο (2) διδακτικά εξάµηνα συµπεριλαµβανοµένης της
εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας.
Το Ακαδηµαϊκό Έτος θα αρχίσει στις 1/10/2009 και θα λήξει στις
30/9/2010 .
Το κόστος φοίτησης θα ανέρχεται στο ποσόν των 2.400 ευρώ.

Παρέχονται δύο υποτροφίες (400 € εκάστη) στους δύο πρώτους
αποφοιτήσαντες στις εξετάσεις της Α' Περιόδου .
Ιστοσελίδα:

http://www.nsph.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://www.nsph.gr/esdy_basic2/downloads/AITISI.doc

Κοινωνική Ψυχιατρική-Παιδοψυχιατρική στις κατευθύνσεις
κλάδων Ψυχικής Υγείας: α.Ιατρών, β.Ψυχολόγων,
γ.Νοσηλευτών, δ.Κοινωνικών Λειτουργών, ε.Κοινωνιολόγων,
στ.Εκπαιδευτικών, ζ.Λοιπών Ειδικοτήτων
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Γραµµατεία της Ψυχιατρικής (καθηµερινά 11:00-13:00,
τηλέφωνο: 26510-97255 και ∆ιεύθυνση: Παν/µιο Ιωαννίνων,
Ιατρική Σχολή, Γραµµατεία Ψυχιατρικής, 451 10 Ιωάννινα

∆ικαιολογητικά:

1. Αίτηση (να καταχωρείτε πλήρη ∆ιεύθυνση και τηλέφωνο για
πρωινές ώρες)
2. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνοµικής
ταυτότητας
3. Βιογραφικό Σηµείωµα (τυπωµένο)
4. Τίτλοι Σπουδών (επικυρωµένοι)
5. Πιστοποίηση γνώσης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

Κριτήρια Επιλογής:

Γίνονται δεκτοί για την πρώτη κατεύθυνση όσοι έχουν πτυχίο
Ιατρικής, για τη δεύτερη κατεύθυνση όσοι έχουν πτυχίο
Ψυχολόγου και αντίστοιχα Νοσηλευτή, Κοινωνικού Λειτουργού,
Κοινωνιολόγου, Εκπαιδευτικού και λοιπών συναφών
ειδικοτήτων. Οι πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων, πλην της
Ιατρικής, Ψυχολογίας και Νοσηλευτικής, για να γίνουν δεκτοί θα
πρέπει να διαθέτουν πιστοποιηµένη εκπαιδευτική, ερευνητική ή
πρακτική εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε δοµές ή
υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας σύµφωνα µε το άρθρο 4. της
Υπουργικής Απόφασης Β7/26/6-4-99.
Οι σπουδαστές του προγράµµατος υποχρεούνται σε πρακτική
άσκηση καθ' όλη τη διάρκεια του προγράµµατος (25 ώρες
εβδοµαδιαίως) σε δοµές Κοινωνικής Ψυχιατρικής του
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, της Εταιρείας Κοινωνικής
Ψυχιατρικής ή άλλων αναγνωρισµένων από το Πρόγραµµα
κατάλληλων δοµών Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Η εξασφάλιση της
πρακτικής άσκησης από τον υποψήφιο είναι σηµαντική για την
επιλογή του.
Η επιλογή των υποψήφιων θα γίνει από την εξέταση των
προσόντων, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και

στα πιστοποιητικά τους, καθώς και από δύο συνεντεύξεις. Κατά
τις συνεντεύξεις θα ζητηθούν από τους υποψηφίους βασικές
γνώσεις Ψυχοπαθολογίας και Κοινωνικής Ψυχιατρικής ενηλίκων
και παιδιών.
Οι πτυχιούχοι ΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα εξετασθούν
επίσης γραπτά στα αντικείµενα της Ψυχιατρικής, Κοινωνικής
Ψυχιατρικής και Ιατρικής Ψυχολογίας από συγγράµµατα της
επιλογής του.
Σηµειώσεις:

Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την απονοµή Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης µετά από σπουδές τεσσάρων (4)
εξαµήνων στις ακόλουθες κατευθύνσεις που αφορούν τους
κλάδους επαγγελµατιών ψυχικής υγείας:
1. Ιατρών
2. Ψυχολόγων
3. Νοσηλευτών
4. Κοινωνικών Λειτουργών
5. Κοινωνιολόγων
6. Εκπαιδευτικών
7. Λοιπών ειδικοτήτων
Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράµµατος Κοινωνικής
Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής υποχρεούνται στην καταβολή
διδάκτρων ύψους 235,00 Ευρώ ετησίως.

Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων, Υπόψη κας Ρ. Σοκολάκη,
Παπουλάκειο Κτίριο, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδί

∆ικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Επικυρωµένο Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος
3. Επικυρωµένη Αναλυτική βαθµολογία όλων των ετών σπουδών
4. Επικυρωµένο Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν
υπάρχει)
5. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών
µαθηµάτων (εάν υπάρχει)
6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους
σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
8. Βιογραφικό σηµείωµα
9. ∆ύο συστατικές επιστολές
10. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας και επιστηµονικής δραστηριότητας
(δηµοσιεύσεις, έρευνα κ.α)
11. Την υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΥ (Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών)
οι οποίοι γίνονται δεκτοί καθ' υπέρβαση του προβλεπόµενου αριθµού.

Κριτήρια Επιλογής:

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων,
πτυχιούχοι Τµηµάτων Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής,
Φαρµακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, ∆ιαιτολογίας∆ιατροφολογίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(ΤΕΦΑΑ) των Πανεπιστηµίων της Ελλάδος ή ισοδύναµων αναγνωρισµένων
του Εξωτερικού καθώς επίσης και πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων
(ΤΕΙ) Τµηµάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας, ∆ιαιτολογίας και
Τµηµάτων συναφούς γνωστικού αντικειµένου µε το Μεταπτυχιακό
Πρόγραµµα Σπουδών.
Η εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται
συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται
σε 1.500 Ευρώ ανά Ετος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η
διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Η προφορική συνέντευξη θα γίνει κατά τη διάρκεια του µήνα Οκτωβρίου του
2007.

Σηµειώσεις:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο
οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ∆Ε-Master) στις
"Μεταβολικά Νοσήµατα των Οστών".Το πρόγραµµα προσφέρει επίσης τη
δυνατότητα λήψης ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Οκτώβριο 2007 και περιλαµβάνει τέσσερα
διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του Μ∆Ε.
Ο αριθµός των εισακτέων θα είναι 25 ανά έτος, εκ των οποίων οι 17 θα είναι
πτυχιούχοι ΑΕΙ και οι 8 θα είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ..

Ιστοσελίδα:

http://www.med.uoa.gr/

Έντυπο Αίτησης:

http://www.med.uoa.gr/files/metaptyxiaka/metabolikaostwn/MetabolikaOstwnAitisi-2007.doc

Προαγωγή και Αγωγή Υγείας
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, κα. Μ. Νικολούτσου, τηλ. 210 - 746 2032 ή
035, Μικράς Ασίας 75, Γουδί

∆ικαιολογητικά:

- Αίτηση Υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο µπορούν να
προµηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
- Βιογραφικό Σηµείωµα (µέχρι 3 σελίδες)
- Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/ων ή έγκυρα αποδεικτικά στοιχεία
ότι αναµένεται η αποφοίτηση τους µέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2008. Οι
τελειόφοιτοι/ες πρέπει να υποβάλουν επικυρωµένο αντίγραφο της

µέχρι τότε βαθµολογίας του και υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται η
τυχόν επιλογή τους να γίνει υπό την αίρεση απόκτησης του πτυχίου
τους µέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2008 και της έκδοσης του σχετικού
επικυρωµένου εγγράφου µέσα στους τρεις επόµενους µήνες
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών (ή και
µεταπτυχιακών) µαθηµάτων
- Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν
τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
- Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Prοficiency
Cambridge ή Michigan, ή TOEFL µε σκορ 213 (computer-based test)
ή 550 (paper-based test) και πάνω ή IELTS µε σκορ 7.50 και πάνω.
Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος/α έχει τα τυπικά προσόντα αλλά
δεν είναι κάτοχος ανάλογου πιστοποιητικού, η γνώση της αγγλικής
θα διαπιστώνεται µε εξέταση.
Οι ηµεροµηνίες της εξέτασης θα οριστούν στα τέλη Ιουνίου µε αρχές
Ιουλίου και οι συµµετέχοντες θα ειδοποιηθούν από τη γραµµατεία.
- ∆ύο συστατικές επιστολές σε ειδικό έντυπο, το οποίο µπορούν να
προµηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ
- Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας και επιστηµονικής
δραστηριότητας σχετικής µε το χώρο
Κριτήρια Επιλογής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων,
πτυχιούχοι των ΑΕΙ από 1) πανεπιστήµια της ηµεδαπής ή
αντίστοιχων τµηµάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τµηµάτων:
Iατρικής, Oδοντιατρικής, ΦΠΨ, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας,
Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, και 2) ΤΕΙ των παρακάτω
τµηµάτων: Επισκεπτών-τριών Υγείας, ∆ηµόσιας Υγιεινής,
Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκοµίας
καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τµηµάτων πανεπιστηµίων
και ΤΕΙ. Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ
Προαγωγή και Αγωγή Υγείας επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο
ποσό των 2.000 ευρώ ετησίως. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται
από τους επιτυχόντες υποψηφίους σε 2 δόσεις.
Οι εργαζόµενοι υποψήφιοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν εκπαιδευτική
άδειαλόγω υποχρεωτικής πρωινής παρακολούθησης των
µαθηµάτων.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή (Ε. Ε.
Φ. Μ.) µε βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά (1ο στάδιο επιλογής) και
συνεντεύξεις των υποψηφίων (2ο στάδιο), οι οποίες αναµένονται να
πραγµατοποιηθούν αρχές Ιουλίου µε τέλος Ιουλίου, µετά από
τηλεφωνική συνεννόηση. Στο 2ο στάδιο επιλογής θα κληθούν µόνο
όσοι έχουν επιλεγεί από την ΕΕΦΜ βάση των τυπικών και
ουσιαστικών προσόντων τους για επιτυχή παρακολούθηση του ΠΜΣ.

Σηµειώσεις:

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε το
Τµήµα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών και σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Επισκεπτών/τριών Υγείας
και ∆ηµόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία
του νέου κύκλου σπουδών του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονοµή
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ∆Ε-Master) στην "Προαγωγή και
Αγωγή Υγείας".
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2008, περιλαµβάνει
τέσσερα διδακτικά εξάµηνα για την ολοκλήρωση του Μ∆Ε και είναι
πλήρους απασχόλησης.

Ιστοσελίδα:

http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm

Έντυπο Αίτησης:

http://healthpromotion.med.uoa.gr/09_downloads/application_info.pdf

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΤΕΡΥΓΑ 2, 4ος ΌΡΟΦΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ
ΥΠΟΨΗ: κ. Παπαρήγα Ελένη Τηλ. Πληροφοριών 2410-685710

∆ικαιολογητικά:

- Αίτηση Συµµετοχής (χορηγείται από τη γραµµατεία ή από το
site του ΠΜΣ)
- Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (χορηγείτε φόρµα από τη
γραµµατεία ή από το site του ΠΜΣ)
- Αντίγραφο πτυχίου (νοµίµως επικυρωµένο) ή βεβαίωση ότι ο
υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις
περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστήµιων της αλλοδαπής
συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ∆ΙΚΑΤΣΑ,
- Επικυρωµένο Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
- Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά
επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
- Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν).
- Επικυρωµένη φωτοτυπία δυο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας
- Αποδεικτικά ξένων γλωσσών (τουλάχιστον Αγγλικής) νοµίµως
επικυρωµένα

Κριτήρια Επιλογής:

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των
Σχολών Επιστηµών Υγείας των Πανεπιστηµίων ή
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς
και πτυχιούχοι Τµηµάτων των Σχολών Επιστηµών Υγείας των
ΤΕΙ. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, των
οποίων θα συνεκτιµάτε η αποδεδειγµένη επαγγελµατική και
ερευνητική εµπειρία σε υπηρεσίες υγείας. Το ποσοστό αυτής
της κατηγορίας δεν θα µπορεί να υπερβεί το 5% του συνόλου
των εισακτέων..
Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη - προφορική
εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και
τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν
στη Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιµήσει το γενικό βαθµό
πτυχίου, την βαθµολογία στα σχετικά µε το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά
µαθήµατα, την επίδοση στη διπλωµατική εργασία (όπου
προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελµατική
δραστηριότητα, και τη γνώση ξένων γλωσσών. Απαραίτητη
κρίνεται η γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής για τους
αλλοδαπούς. Η γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται από την
κατοχή διπλώµατος Proficiency του Πανεπιστήµιου του
Cambridge (η ισοδυνάµου). Όταν δεν υπάρχουν επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία για την άριστη γνώση Αγγλικής ή
Ελληνικής γλώσσας, ο έλεγχος της επάρκειας της γνώσης θα

γίνει µε ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής κατά την προφορική
εξέταση.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική.
Σηµειώσεις:

Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τµήµατος Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας σε σύµπραξη
µε το Τµήµα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Λάρισας, µε τίτλο
«Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας» καλούνται οι ενδιαφερόµενοι
υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν στην
Γραµµατεία του Προγράµµατος αίτηση
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2008 και περιλαµβάνει
4 διδακτικά εξάµηνα, ενώ ο αριθµός των εισακτέων είναι 30 κατ’
ανώτατο όριο.

Ιστοσελίδα:

http://postgraduate.med.uth.gr/gr/graduate/grad3/index.htm

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Αν. Καθηγητής Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, τηλ.: 25511-10048,
25510-30521, -30546, Καθηγητής Χ. Κουτής, τηλ.: 2132010115, -6, 210 5385746.

∆ικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα
δικαιολογητικά τους µέχρι 17 Απριλίου 2009, κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και από 09.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ. στα Γραφεία
Πρωτοκόλλου του Τµήµατος Ιατρικής ∆.Π.Θ.
Πανεπιστηµιούπολη, ∆ραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη, σε 2
(δύο) αντίτυπα, µε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται
η ένδειξη: Αίτηση για το Π.Μ.Σ. "Υγιεινή και Ασφάλεια της
Εργασίας".
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι:
· Αίτηση - Βιογραφικό σηµείωµα.
· Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ για
όσους έχουν τίτλους από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής (επικυρωµένα).
· Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας (επικυρωµένη).
· Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωµένη).
· Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.
· ∆ύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ και ή από µέλη
ερευνητικών κέντρων και σχετικών φορέων. (Υποβάλλονται
εσώκλειστες σε φάκελο υπογεγραµµένο).
· Βεβαίωση προϋπηρεσίας.

Κριτήρια Επιλογής:

Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί να φοιτήσουν (20) είκοσι

πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµια και Τ.Ε.Ι.) και
ειδικότερα Τµηµάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ∆ηµόσιας
Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Επισκεπτών-ριών Υγείας,
Φυσικοθεραπείας, Ραδιολογίας - Ακτινολογίας, καθώς και
άλλων Τµηµάτων συναφούς αντικειµένου και επιπλέον κατ'
εξαίρεση 10 Καθηγητές Εφαρµογών Τ.Ε.Ι.
Για την επιλογή των υποψηφίων σπουδαστών λαµβάνεται
υπόψη:
§ Ο βαθµός του πτυχίου.
§ Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει σχετική
πιστοποίηση).
§ Η βαθµολογία σε συναφή προπτυχιακά µαθήµατα.
§ H συνάφεια διπλωµατικής εργασίας (όπου αυτή υπάρχει).
§ Οι σχετικές επιστηµονικές εργασίες, δηµοσιεύσεις,
ανακοινώσεις ή άλλη ερευνητική και µετεκπαιδευτική
δραστηριότητα, που έχει συνάφεια µε το αντικείµενο της ΥΑΕ.
§ Η επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου.
§ Οι γνώσεις και η εµπειρία του υποψηφίου στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών και στατιστικών πακέτων ανάλυσης
δεδοµένων (εφόσον υπάρχει σχετική πιστοποίηση).
§ Συστατικές επιστολές από µέλη ∆.Ε.Π. Ανώτατης
Εκπαίδευσης ή από µέλη ερευνητικών κέντρων και σχετικών
φορέων.
§ Η αξιολόγηση από τα µέλη της επιτροπής επιλογής κατά την
προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.
Οι προσωπικές συνεντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν στις
28.04.2009 και 30.04.2009, στην Αίθουσα Γ.Α. Σταθόπουλου
του ΠΜΣ ΥΑΕ στο Ισόγειο της Βιβλιοθήκης του Τµήµατος
Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στην
Αλεξανδρούπολη, σύµφωνα µε πρόγραµµα που θα αναρτηθεί
στον πίνακα ανακοινώσεων των Γραµµατειών των Τµηµάτων.
Σηµειώσεις:

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 θα λειτουργήσει Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Υγιεινή και Ασφάλεια της
Εργασίας" (Π.Μ.Σ. Υ.Α.Ε.), που οργανώνεται από το Τµήµα
Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (σε
σύµπραξη µε τα Τµήµατα ∆ηµόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής
Α΄ της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι.
Αθήνας). Το ανωτέρω ΠΜΣ οδηγεί στην απονοµή
µεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε).
Η χρονική διάρκεια του προγράµµατος για την απονοµή του
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (Μ∆Ε) ορίζεται σε
τέσσερα (4) διδακτικά εξάµηνα συµπεριλαµβανοµένης της
εκπόνησης µεταπτυχιακής εργασίας.

Ιστοσελίδα:

http://career.duth.gr/gd/user/show_metap.php?GRAD_AA=726

Γλώσσα και Γραµµατισµός στην Προσχολική Εκπαίδευση
Φορέας:

Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο
Κρήτης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΟΧΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Τµήµατος, υπεύθυνη κ. Ευγενία Μυλωνά, τηλ.
28310-77652, fax: 28310-77654.

∆ικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας µε πλήρη στοιχεία.
2. Βιογραφικό σηµείωµα.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας στα µαθήµατα όλων
των ετών σπουδών.
5. Ενδεχόµενα πτυχία ξένης γλώσσας.
6. ∆είγµατα τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου.
7. Τεκµήρια ενδεχόµενης σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής µαθήµατα:

Κριτήρια Επιλογής:

Στο Πρόγραµµα αυτό γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των
Παιδαγωγικών Τµηµάτων, των Τµηµάτων Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τµηµάτων Ψυχολογίας των
Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων
της αλλοδαπής, β) άλλων Τµηµάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν
εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον µαθήµατα των
Επιστηµών της Αγωγής, γ) Τµηµάτων Βρεφονηπιοκοµίας,
Τµηµάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τµηµάτων Λογοθεραπείας
των Α.Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων Α.Τ.Ε.Ι. της
αλλοδαπής.
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα εξής µαθήµατα:
1. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερµανικά).
2. Μεθοδολογία Έρευνας.
3. Παιδαγωγική και ∆ιδακτική της Προσχολικής Εκπαίδευσης.
Μετά το τέλος των εξετάσεων θα ακολουθήσει συνέντευξη
ενώπιον τριµελούς επιτροπής, ύστερα από σχετική
ανακοίνωση.
Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν σύµφωνα µε το εξής
πρόγραµµα:
Τρίτη 18-9-2007 και ώρα 9 π.µ. -12 µ. Ξένη Γλώσσα.
Τετάρτη 19-9-2007 και ώρα 9 π.µ. -12 µ. Μεθοδολογία
Έρευνας.
Πέµπτη 20-9-2007 και ώρα 9 π.µ. -12 µ. Παιδαγωγική και
∆ιδακτική της Προσχολικής Εκπαίδευσης

Σηµειώσεις:

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Κρήτης θα δεχθεί δέκα (10) µεταπτυχιακούς
φοιτητές στο Α΄ εξάµηνο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προσεχούς ακαδηµαϊκού έτους 2007-2008 στην
Κατεύθυνση "Παιδαγωγική και ∆ιδακτική στην Προσχολική
Εκπαίδευση" µε ειδικότητα "Γλώσσα και Γραµµατισµός στην
Προσχολική Εκπαίδευση".

Ιστοσελίδα:

http://www.edc.uoc.gr/index.php?id=63,23,0,0,1,0

Ειδική Αγωγή
Φορέας:

Τµήµα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, στα τηλ.: 210-3688040 (10.00
π.µ. - 11.00 π.µ.) και 210-3688526 (14.00-15.00 µ.µ.), e-mail:
ahalazon@ecd.uoa.gr και pmsteapi@ecd.uoa.gr καθώς και
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

∆ικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι/ες, αφού ενηµερωθούν για τους στόχους, το
αντικείµενο, τη δοµή και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ (Οδηγός και
κανονισµός σπουδών - ιστοσελίδα Τµήµατος www.ecd.uoa.gr)
καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδροµικά
µε συστηµένη αποστολή και µε ηµεροµηνία ταχυδροµικής
σφραγίδας έως και την 30/4/2009 στη ∆ιεύθυνση: Πανεπιστήµιο
Αθηνών-Γραµµατεία ΤΕΑΠΗ, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α.
Χαλαζωνίτη) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.
1. Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο µπορούν
να προµηθευτούν από τη Γραµµατεία του Τ.Ε.Α.Π.Η. ή από την
ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr
2. Βιογραφικό σηµείωµα (µε φωτογραφία µικρού µεγέθους) το
οποίο θα περιλαµβάνει τεκµηριωµένα στοιχεία για τις σπουδές,
τη διδακτική, την επαγγελµατική και την ερευνητική εµπειρία, τη
γνώση της χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχει) καθώς και την
επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του
Τµήµατος συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθµολογίας.
4. Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από τον αρµόδιο φορέα
αναγνώρισης τίτλων (∆ΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται
από Πανεπιστήµια του εξωτερικού.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και
για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής
της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της
αγγλικής γλώσσας είναι: Proficiency του Cambridge ή του
Michigan, ή TOEFL µε βαθµό τουλάχιστον 80 (εάν πρόκειται για
computer based test) και µε βαθµό τουλάχιστον 500 (εάν
πρόκειται για paper based test) , ή IELTS µε βαθµό τουλάχιστον
7 (επτά). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει
πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα
διαπιστώνεται µε γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου.
6. ∆ηµοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή
επαγγελµατικής εµπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι:
α) µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της
υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον Οδηγό και κανονισµό
σπουδών και αυτήν τη προκήρυξη

β) θα συµµετέχει στις πρωϊνές πρακτικές ασκήσεις του β΄
εξαµήνου και
γ) αναλαµβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάµηνα.
8. ∆ύο συστατικές επιστολές.
9. Σύντοµο δακτυλογραφηµένο κείµενο (ως µια σελίδα), όπου
ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για
υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες πρέπει να
είναι επικυρωµένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες έπειτα από
την τελευταία ηµέρα υποβολής των αιτήσεων δεν αξιολογούνται.
Κριτήρια Επιλογής:

∆ικαίωµα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων ισότιµων προς τα Ελληνικά,
καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ
114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική
γλώσσα. Επί πλέον, οι υποψήφιοι/ες, πρέπει να έχουν
διδακτική, επαγγελµατική ή άλλη σχετική πείρα µε άτοµα µε
αναπηρίες.
Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια
Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων.
Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των
δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής
αγγλικής γλώσσας, θα δώσουν γραπτές εξετάσεις.
Στη συνέχεια, όσοι/ες καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της
γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), θα κληθούν για
συνέντευξη από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής.
Στην τελική επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα
ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθµός πτυχίου, η επίδοση σε
συναφή προς το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά µαθήµατα, η πολύ καλή
γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική και
επαγγελµατική εµπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η
γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη
συνεκτιµώνται η συνολική συγκρότηση και επιστηµονική
επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση µε το αντικείµενο του
Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραµµα,
καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.
Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες πρέπει να πληρούν
ορισµένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό
υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από
ορισµένους/ες φοιτητές/τριες να παρακολουθήσουν µαθήµατα
του προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τ.Ε.Α.Π.Η.

Σηµειώσεις:

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-010 θα επιλεγούν είκοσι (20)
φοιτητές/τριες σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της νέας Υπουργικής
Απόφασης 126427/Β7 (ΦΕΚ 2051/3-10-2008 τ.β΄).
Απονεµόµενος τίτλος
Οι φοιτητές/ριες του Προγράµµατος «Ειδική Αγωγή», µετά την
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα λάβουν
µεταπτυχιακό τίτλο, που χορηγείται από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.
Υποχρεώσεις φοιτητών-δίδακτρα
Για την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής
εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε µαθήµατα, σεµινάρια,

εργαστήρια, και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται
στον Οδηγό και κανονισµό σπουδών. Η παρακολούθηση των
µαθηµάτων, των φροντιστηρίων, των σεµιναρίων, των
πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.
Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο
συγκεκριµένο µάθηµα, σεµινάριο, πρακτική άσκηση, ή
εργαστήριο.
Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και συµβάλλουν
στην αντιµετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας ποσό των
1800 € ετησίως.
Έναρξη ακαδηµαϊκού έτους 2009-010 την τρίτη εβδοµάδα του
Σεπτεµβρίου.
Ιστοσελίδα:

http://www.ecd.uoa.gr/anakoinwseis.htm

Έντυπο Αίτησης:

http://www.ecd.uoa.gr/eidiki%20agogi/aitisi.pdf

Μ.∆.Ε. στις εξής κατευθύνσεις: α. Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση, β.
Ειδική Αγωγή
Φορέας:

Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήµιο
Μακεδονίας)

Αντικείµενο Σπουδών:

Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

Γραµµατεία Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
Πολιτικής του Παν/µίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54006, Τηλ.:
2310-891348 τις εξής ώρες και µέρες ∆ευτέρα-Τετάρτη-ΠέµπτηΠαρασκευή: 10:30-13:30 και Τρίτη: 13:00-16:00.

∆ικαιολογητικά:

α. Αίτηση εγγραφής στο Π.Μ.Σ., στην οποία θα δηλώνεται η
κατεύθυνση σπουδών που σκοπεύει να ακολουθήσει ο
υποψήφιος µεταπτυχιακός φοιτητής.
β. Βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι
δηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες, η συµµετοχή σε
επιστηµονικά συνέδρια, η επαγγελµατική εµπειρία και γενικώς
τα προσόντα του υποψηφίου.
γ. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας.
δ. Νόµιµα επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανωτάτου ιδρύµατος της αλλοδαπής
αναγνωρισµένο από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ε. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας ή περισσότερων ξένων
γλωσσών. Η επαρκής γνώση της γλώσσας αποδεικνύεται ως
εξής:
· Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωµα Ceitificate in
Advanced English του Πανεπιστηµίου του Cambridge ή
Advanced Level Certificate in English της Ελληνοαµερικανικής
Ένωσης αποκτηθέν την τελευταία δεκαπενταετία από την
ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών ή πτυχίο
IELTS (βαθµός τουλάχιστον 6) ή Κρατικό Πιστοποιητικό

Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ1 ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου
πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
· Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωµα Delf 2nd Degre
(Unites A5 και Α6) ή Certificat Pratique de Langue Francaise
(Sorbonne I) ή Dalf C1 ή Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσοµάθειας Επιπέδου Γ1 αποκτηθέν την τελευταία
δεκαπενταετία από την ηµεροµηνία λήξεως υποβολής των
δικαιολογητικών, ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γαλλόφωνου πανεπιστηµίου
αναγνωρισµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
· Για την γερµανική γλώσσα απαιτείται δίπλωµα Zentrale
Mittelstufenprufug ή Zentrale Oberstufenprufung αποκτηθέν την
τελευταία δεκαπενταετία,, ή πτυχίο Α.Ε.Ι. γερµανικού
πανεπιστηµίου αναγνωρισµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
· Αντίστοιχοι τίτλοι απαιτούνται και για την πιστοποίηση
επαρκούς γνώσης της δεύτερης ή και άλλων ξένων γλωσσών.
στ. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.
ζ. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας, εφόσον υπάρχει.
η. Αντίγραφα δηµοσιευµένου επιστηµονικού έργου.
θ Κάθε άλλο πιστοποιητικό, το οποίο αναφέρεται σε έργο ή
δραστηριότητα του υποψηφίου και µπορεί να συνεκτιµηθεί κατά
την επιλογή του.
Σηµειώσεις:

Τµήµα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του
Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για το
ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 µε τις εξής κατευθύνσεις:
α. Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση
β. Ειδική Αγωγή
Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε 30 κατ’ έτος (15 ανά κατεύθυνση).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προτεινόµενη
ύλη και βιβλιογραφία των εισαγωγικών εξετάσεων µπορείτε να
απευθυνθείτε στη Γραµµατεία ή να επισκεφθείτε τη σχετική
ιστοσελίδα.

Ιστοσελίδα:

http://www.uom.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://www.uom.gr/index.php?tmima=213&categorymenu=3

Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη
Παιδική Ηλικία
Φορέας:

Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας)

Αντικείµενο Σπουδών:

Παιδαγωγικά, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ (Γραφείο 20, 3ος όροφος, νέο
κτίριο παραλιακού συγκροτήµατος του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21, Βόλος, τηλ.:

2421074861, Εύη Καβαλάρη) κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέµπτη,
ώρες 12.00 - 15.00.
Κριτήρια Επιλογής:

Στο ΠΜΣ θα γίνουν δεκτοί, µετά από εισαγωγικές εξετάσεις και
επιλογή, είκοσι (20) πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων, της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και απόφοιτοι Τµηµάτων ΤΕΙ µε
γνωστικά αντικείµενα συναφή προς το αντικείµενο του ΠΜΣ. Τα
δίδακτρα για κάθε εξάµηνο σπουδών ανέρχονται στα 450€
[συνολικό ύψος διδάκτρων 1.800€].
Οι υποψήφιοι θα συµµετάσχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις
στην αγγλική γλώσσα, την Τρίτη 20 Μαΐου 2008. Οι επιτυχόντες
στην εξέταση αυτή θα λάβουν µέρος σε γραπτές εξετάσεις στα
παρακάτω τρία (3) µαθήµατα: ∆ιδακτική Μεθοδολογία (Τρίτη 3
Ιουνίου 2008), Μεθοδολογία Έρευνας (Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008)
και Ψυχολογία (Πέµπτη 5 Ιουνίου 2008).

Σηµειώσεις:

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 5η συνεχή χρονιά
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο
"Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην πρώτη
παιδική ηλικία", για το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009.

Ιστοσελίδα:

http://www.ece.uth.gr/msc/

Έντυπο Αίτησης:

http://www.ece.uth.gr/dbData/MscApplicationForm/aitisi.doc

Συµβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την
Υγεία
Φορέας:

Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας)

Αντικείµενο Σπουδών:

Ειδική Εκπαίδευση

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Γραµµατεία ΠΜΣ: Τρίτη
απόγευµα: 16:00 - 21:00, Τετάρτη & Πέµπτη πρωί: 11:00 13:00, Τηλ.: 24210-74738, E-mail: msc.counselling@uth.gr

∆ικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή
µε συστηµένη επιστολή στη Γραµµατεία του ΠΜΣ τα ακόλουθα
δικαιολογητικά (επικυρωµένα αντίγραφα):
o Αίτηση υποψηφιότητας (βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
και υποβάλλεται απαραιτήτως και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
msc.counselling@uth.gr),
o Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα, µε δύο φωτογραφίες µικρού
µεγέθους,
o Αντίγραφο πτυχίου (µε αναγνώριση του ∆ΟΑΤΑΠ/∆ΙΚΑΤΣΑ,
αν προέρχεται από Πανεπιστήµιο του εξωτερικού) ή βεβαίωση
ότι αναµένεται η αποφοίτηση το Σεπτέµβριο.

o Πιστοποιητικό Σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία όλων των
ετών (βλέπε σχετικά ιστοσελίδα ΠΜΣ),
o ∆ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µία τουλάχιστον,
αν είναι εφικτό, να προέρχεται από καθηγητή/τρια (µέλος ∆ΕΠ ή
ΕΠ) του/της υποψηφίου/ας στα πλαίσια των προπτυχιακών ή
µεταπτυχιακών του/της σπουδών,
o Σύντοµη δακτυλογραφηµένη επιστολή (ως µιάµιση σελίδα),
όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα
που δικαιολογούν την επιθυµία του να σπουδάσει
Συµβουλευτική,
o Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας (και των δύο όψεων),
o Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986
του/της υποψήφιου/ας ότι: α) µπορεί να ανταποκριθεί πλήρως
στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύµφωνα µε τον
εσωτερικό κανονισµό του ΠΜΣ, β) θα
συµµετέχει στην εξαµηνιαία πρακτική άσκηση του Α' εξαµήνου
και γ) αναλαµβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάµηνα.
Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
o Άλλα πτυχία Τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
o Μεταπτυχιακοί τίτλοι,
o Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη
γραµµατεία του Τµήµατος), όπου θα αναγράφονται το θέµα της
εργασίας, ο βαθµός και οι επιβλέποντες καθηγητές,
o Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά,
βιβλία ή/και πρακτικά επιστηµονικών συνεδρίων της Ελλάδας
και του εξωτερικού,
o Βεβαιώσεις συµµετοχής µε ανακοίνωση σε συνέδρια ηµερίδες - διηµερίδες,
o Βεβαιώσεις συµµετοχής σε ερευνητικά - εκπαιδευτικά
προγράµµατα,
o Βεβαιώσεις συµµετοχής σε σεµινάρια σχετικά µε τη
συµβουλευτική,
o Βεβαιώσεις επαγγελµατικής εµπειρίας,
o Βεβαιώσεις εµπειρίας στη συµβουλευτική που µπορεί να
πιστοποιείται και µε εργασία σε εθελοντική βάση,
o Αναγνωρισµένα διπλώµατα γνώσης της αγγλικής γλώσσας
ή/και άλλων ξένων γλωσσών (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή
Lower για τα αγγλικά).
Κριτήρια Επιλογής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων
ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αντίστοιχων Τµηµάτων οµοταγών
ιδρυµάτων της αλλοδαπής και σε συναφή γνωστικά αντικείµενα
µε αυτά του ΠΜΣ.
Ειδικότερα γίνονται δεκτοί:
α) Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών Τµηµάτων, Τµηµάτων
Ψυχολογίας, ΦΠΨ, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, ∆ιαιτολογίας και
γενικά Τµηµάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών
καθώς και Επιστηµών Υγείας των ΑΕΙ της ηµεδαπής και
αναγνωρισµένων οµοταγών Τµηµάτων της αλλοδαπής,
β) Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Εργοθεραπείας, Κοινωνικής
Εργασίας, ∆ιατροφής, Νοσηλευτικής, Λογοθεραπείας,
Φυσικοθεραπείας, Βρεφονηπιοκοµίας, Μαιευτικής, ∆ηµόσιας
Υγιεινής και γενικά των Τµηµάτων των Σχολών Επαγγελµάτων
Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ της ηµεδαπής και των αντίστοιχων
Τµηµάτων της αλλοδαπής και
γ) Σε κάποιες περιπτώσεις, µε απόφαση της ΓΣΕΣ, µπορούν να
γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τµηµάτων (π.χ., άτοµα µε

αξιόλογη εµπειρία και σηµαντικό έργο στο χώρο της
Συµβουλευτικής, κλπ.).
Γραπτή εξέταση - Συνέντευξη:
Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν αναγνωρισµένο δίπλωµα γνώσης
της αγγλικής γλώσσας, συµµετέχουν αρχικά σε γραπτή εξέταση
κατανόησης επιστηµονικού κειµένου στα αγγλικά. Εξαιρούνται
οι κάτοχοι προπτυχιακού - µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου ή πτυχίου αγγλικής φιλολογίας
ελληνικού Πανεπιστηµίου.
Οι επιτυχόντες στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας, λαµβάνουν
µέρος σε γραπτή εξέταση στα µαθήµατα: α) Συµβουλευτική
Ψυχολογία, β) Σχολική Ψυχολογία, και γ) Θεωρίες
Προσωπικότητας. Η ύλη και το προτεινόµενο βιβλίο για το κάθε
µάθηµα περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
Οι επιτυχόντες στις προηγούµενες εξετάσεις συµµετέχουν σε
προφορική συνέντευξη ενώπιον επιτροπής.
γ) Σύστηµα επιλογής εισακτέων:
Η τελική αξιολόγηση και επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ
γίνεται από επιτροπή µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος µε σύστηµα
µοριοδότησης σε συγκεκριµένα κριτήρια (βλέπε ιστοσελίδα
ΠΜΣ).
Σηµειώσεις:

Το Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής
αιτήσεων για την εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητριών και
φοιτητών, για το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010, στο Πρόγραµµα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο "Συµβουλευτική στην
Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία" (ΦΕΚ 1597/11-82008/τ.Β). Πρόκειται για ένα µεταπτυχιακό γενικά στη
"Συµβουλευτική" και σκοπός του είναι η παροχή εξειδικευµένων
γνώσεων και η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήµατα
που αφορούν:
o Τη Συµβουλευτική στην Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική
Αγωγή ειδικότερα.
o Τη Συµβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής και
σωµατικής) και της Εργασίας.
o Τη Συµβουλευτική στο χώρο των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες.
o Την Πολιτισµική και Πολυπολιτισµική Συµβουλευτική για
Άτοµα Μειονοτήτων.
Η εκπαίδευση των φοιτητών στη Συµβουλευτική γίνεται
ταυτόχρονα σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα:
α) Θεωρητικό επίπεδο: 10 θεωρητικά µαθήµατα
"Συµβουλευτικής",
β) Ερευνητικό επίπεδο: 2 µαθήµατα στις "Ποσοτικές και
Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας" και "διπλωµατική Εργασία",
γ) Βιωµατικό επίπεδο: 40 ώρες (ένα περίπου έτος: 1
ώρα/εβδοµάδα) "Ατοµικής Συµβουλευτικής" προσωπικά για τον
κάθε φοιτητή/τρια και 60 περίπου ώρες "Οµαδικής
Συµβουλευτικής",
δ) Πρακτικό επίπεδο: 3 εργαστηριακά µαθήµατα "Τεχνικών
Συµβουλευτικής Παρέµβασης" και 6 µήνες "Πρακτικής
Άσκησης" (1000 περίπου ώρες) µε "Ατοµική και Οµαδική
Εποπτεία".
Χρονική διάρκεια - Αριθµός εισακτέων - ∆ίδακτρα:
o Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ∆Ε
ορίζεται σε δύο πλήρη έτη και εκτείνεται σε τέσσερα (4)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Ηµέρες µαθηµάτων: Παρασκευή

απόγευµα, Σάββατο, Κυριακή.
o Ο αριθµός εισακτέων φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ για το
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 30.
Επιπλέον του αριθµού εισακτέων, γίνονται δεκτοί, εφόσον
υπάρχουν, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισµό
µεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειµένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του
Ελληνικού Κράτους.
o Τα δίδακτρα του ΠΜΣ, για τα ακαδηµαϊκά έτη 2009-2010 και
2010-2011, ανέρχονται στο ποσό των 4.500 ευρώ το χρόνο ή
9.000 ευρώ συνολικά και για τα δύο χρόνια διάρκειας του ΠΜΣ.
Ιστοσελίδα:

http://www.sed.uth.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://www.sed.uth.gr/images/Metaptixiako/aitisi.doc

Άσκηση και Ποιότητα Ζωής α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής
Επίδοσης ή Απόδοσης, β)Παιδαγωγική και δηµιουργική
µάθηση, γ)Πρόληψη-Παρέµβαση- Αποκατάσταση δ)Φυσική
∆ραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού
(∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Φυσική Αγωγή

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης (Πανεπιστηµιούπολη, 69100 Κοµοτηνή,
interpg@phyed.duth τηλέφωνο 25310-39622 (ώρες λειτουργίας
11:00-14:00), fax 25310-39623

∆ικαιολογητικά:

1.Πτυχίο της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ
αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής
2. Συστατικές επιστολές
3.Πτυχίο ξένης γλώσσας (Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική,
Ισπανική )
4. Αναλυτική Βαθµολογία
5. Βεβαίωση εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας
6. Πιστοποιητικό συµµετοχής σε ερευνητικό πρόγραµµα
7. ∆ικαιολογητικά επιστηµονικών δηµοσιεύσεων
8. ∆ικαιολογητικά επιστηµονικών ανακοινώσεων
9. ∆ικαιολογητικά που να πιστοποιούν αποδεδειγµένη διετή
προπονητική ή επαγγελµατική εµπειρία
10. ∆ικαιολογητικά που να πιστοποιούν αθλητική εµπειρία
11.΄Αλλα πτυχία από ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Σε περίπτωση που οι τίτλοι
παρέχονται από ΑΕΙ/ΤΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να υπάρχει
αναγνώριση ισοτιµίας)
12. Άλλους Μεταπτυχιακούς τίτλους

Κριτήρια Επιλογής:

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ της
ηµεδαπής και αλλοδαπής αλλά και σε πτυχιούχους άλλων
Τµηµάτων.
Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο πρόγραµµα αποτελεί η
αποδεδειγµένη γνώση µιας ξένης γλώσσας και δύο συστατικές
επιστολές. Η αξιολόγηση για την εισαγωγή των υποψηφίων
γίνεται βάσει µορίων τα οποία συγκεντρώνονται µε αντικειµενικά
ακαδηµαϊκά κριτήρια.

Σηµειώσεις:

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών "Άσκηση και Ποιότητα
Ζωής" λειτουργεί µε τη συνεργασία των Τµηµάτων Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου
Θράκης και του Παν/µίου Θεσσαλίας. Φιλοδοξία του
προγράµµατος είναι να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας στο χώρο του αθλητισµού, της εκπαίδευσης
και της υγείας καθιστώντας τους ενδιαφερόµενους
ανταγωνιστικούς στην εύρεση εργασίας και αποτελεσµατικούς
στη δουλειά τους.
Σηµαντικές καινοτοµίες του Προγράµµατος αποτελούν η
εντατική φοίτηση και η διδασκαλία από απόσταση. Αυτό
σηµαίνει ότι η φοίτηση σε ορισµένα µαθήµατα ολοκληρώνεται
σε διάστηµα λίγων ηµερών σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, ενώ
σε άλλα µαθήµατα γίνεται µέσω του διαδικτύου χωρίς τη φυσική
παρουσία του φοιτητή. Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν το
Πρόγραµµα ιδιαίτερα ευέλικτο και κατάλληλο για
ενδιαφερόµενους από κάθε περιοχή της χώρας που έχουν
αυξηµένες υποχρεώσεις και δυσκολεύονται να φοιτήσουν µε την
παραδοσιακή οργάνωση σπουδών.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
"Άσκηση και Ποιότητα Ζωής" µε κατευθύνσεις:
α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης (Μ.Α.Ε.Α.),
β) Παιδαγωγική και δηµιουργική µάθηση (Π.∆.Μ.),
γ) Πρόληψη-Παρέµβαση- Αποκατάσταση (Π.Π.Α.),
δ) Φυσική ∆ραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή (Φ.∆.Α.Α.),
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 θα εισαχθούν 20 φοιτητές
σε κάθε µία από τις 4 κατευθύνσεις.

Ιστοσελίδα:

http://www.phyed.duth.gr/flash.aspx

Άσκηση και Υγεία
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού

Αντικείµενο Σπουδών:

Φυσική Αγωγή

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΝΑΙ

Πληροφορίες:

ΠΜΣ "Άσκηση και Υγεία" ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Καρυές 42 100 Τρίκαλα, Τηλ. 24310 47019, fax:24310 47057 email: msc@pe.uth.gr

∆ικαιολογητικά:

Η αίτηση θα περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Απαιτούνται τα γνήσια αντίγραφα πτυχίου προπτυχιακών
σπουδών, πτυχίου γνώσης Αγγλικών, και εργασιακής εµπειρίας
(ΙΚΑ-ΤΕΒΕ, κλπ). Τα υπόλοιπα όπως δηµοσιεύσεις,
παρουσιάσεις, κλπ, θα είναι σε απλές φωτοτυπίες. Η
τοποθέτηση των εγγράφων στο ντοσιέ των δικαιολογητικών που
θα κατατεθούν µαζί µε την αίτηση θα πρέπει να ακολουθεί την
αρίθµηση της αίτησης (1. Βιογραφικό Σηµείωµα, 2. Πτυχίο,
κλπ).

Κριτήρια Επιλογής:

Τριάντα (30), κατά ανώτατο όριο, φοιτητές απόφοιτοι των
σχολών ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Πολυτεχνείου, ΑΤΕΙ
Φυσικοθεραπείας, κ.λ.π. εισάγονται για να παρακολουθήσουν
το ΠΜΣ το οποίο διαρκεί ένα (1) έτος.
Οι φοιτητές θα χρειασθεί να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ
µαθήµατα, τέσσερα ανά εξάµηνο. Τα δύο µαθήµατα του
πρώτου εξαµήνου είναι υποχρεωτικά ενώ τα υπόλοιπα έξι
µαθήµατα είναι επιλεγόµενα. Τα µαθήµατα επιλογής θα έχουν
τη δυνατότητα να τα επιλέξουν από ένα σύνολο 19 µαθηµάτων.
Στο τέλος ο φοιτητής έχει την υποχρέωση κατάθεσης της
µεταπτυχιακής του διατριβής.
Κάθε µάθηµα ενός εξαµήνου (12 διαλέξεις) θα πραγµατοποιείται
µέσα σε τέσσερις εβδοµάδες. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας θα
πραγµατοποιούνται από δύο έως τέσσερα τρίωρα µαθήµατα.
Προς εξυπηρέτηση του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
του Τµήµατος, καθώς και των υποψηφίων οι οποίοι ήδη
εργάζονται, οι επιλεγόµενες εβδοµάδες θα περιλαµβάνουν
καθηµερινές, σαββατοκύριακα και πιθανά περιόδους αργιών
(π.χ. 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 17 Νοεµβρίου κλπ).
Το κόστος παρακολούθησης του ΠΜΣ είναι 2500 ΕΥΡΩ.
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται µε βάση τα κριτήρια που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα όπου φαίνεται η
µέγιστη µοριοδότηση.
Πιστοποιηµένη γνώση Αγγλικής (Προαπαιτούµενο) Lower,
>=150 TOEFL, >=6 IELTS, >=B2 ΠΚΓ
Βαθµός Πτυχίου 20
∆ιπλωµατική Εργασία 5
Επαγγελµατική Εµπειρία 10
∆ηµοσιεύσεις σε Επιστηµονικά Περιοδικά 25
∆ηµοσιεύσεις σε επιστηµονικό βιβλίο του Εµπορίου 10
Ανακοινώσεις σε Επιστηµονικά Συνέδρια 15
Συµµετοχή σε Ερευνητικά Προγράµµατα 5
Πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής (καλύτερο πτυχίο/βαθµό
από το προαπαιτούµενο) 10
Σύνολο 100
∆εύτερο Πτυχίο 15 (Επιπλέον)
Κατοχή Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 30 (Επιπλέον)

Σηµειώσεις:

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Άσκηση και
Υγεία" έχει ως στόχο την εξειδίκευση των φοιτητών/τριων στην
µελέτη συνθηκών διατήρησης και προαγωγής της υγείας µέσω
καθιερωµένων µεθόδων σωµατικής δραστηριότητας.
Το ΠΜΣ υποδέχεται κάθε χρόνο τους νέους φοτητές τον µήνα
Φεβρουάριο.

Ιστοσελίδα:

http://www.pe.uth.gr/msc

Βιολογία της Άσκησης
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού (Εθνικό &
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών)

Αντικείµενο Σπουδών:

Φυσική Αγωγή

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΟΧΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του ΠΜΣ, (κ. Ειρήνη Κόσσυβα, τηλέφωνο 210
7276039, fax 210 7276028, e-mail: gradbio@cc.uoa.gr,
http://www.phed.uoa.gr ).

∆ικαιολογητικά:

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και
ΤΕΙ (για απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης) ή
κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης (για απόκτηση
διδακτορικού τίτλου σπουδών) να υποβάλλουν:
1. Αίτηση . Το ειδικό έντυπο οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το
προµηθευτούν από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ ή από την
ηλεκτρονική διεύθυνση
2. Αντίγραφο τίτλων σπουδών.
3. Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ για όσους
προέρχονται από Πανεπιστήµια της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών
µαθηµάτων.
5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών
µαθηµάτων (για διδακτορικό τίτλο σπουδών).
6. Βιογραφικό σηµείωµα µε στοιχεία ερευνητικής
δραστηριότητας και επαγγελµατικής εµπειρίας.
7. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Οι
υποψήφιοι που δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία
θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί προς το
σκοπό αυτό.
8. ∆ύο συστατικές επιστολές. (Οι υποψήφιοι για απόκτηση
διδακτορικού τίτλου σπουδών πρέπει να προσκοµίσουν τη µία
συστατική επιστολή από τον επιβλέποντα καθηγητή της
εκπονηθείσας µεταπτυχιακής διατριβής).
9. Πτυχιακή εργασία.
10. Μεταπτυχιακή διατριβή (για διδακτορικό τίτλο σπουδών).
11. ∆ηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις.
12. Πιστοποιητικό υπηρεσίας (για τους δηµοσίους υπαλλήλους).
13. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας

Κριτήρια Επιλογής:

Α) Απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης: Γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισµού των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής, και υπό ορισµένες προϋποθέσεις και
πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόµενοι από Τµήµατα συγγενή
της επιστηµονικής περιοχής του προγράµµατος.
Οι επιµέρους επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους θα
µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα
είναι: Εργοφυσιολογία (2 θέσεις), Εργοφυσιολογία - Μέθοδοι
Έρευνας και Φυσική ∆ραστηριότητα (1 θέσεις), Αθλητιατρική (2

θέσεις), Αθλητική Βιοµηχανική (3 θέσεις) και Αθλητική
Φυσικοθεραπεία (3 θέσεις). Σηµειώνεται δε ότι οι
προαναφερόµενοι επιστηµονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ'
υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και
είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστηρίων είναι
υποχρεωτική και οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης ύστερα από επιτυχή εξέταση σε
µαθήµατα κορµού, υποχρεωτικά, κατ' επιλογή υποχρεωτικά και
την εκπόνηση µεταπτυχιακής διατριβής.
Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση
µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης θα γίνει από τη
Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος µε συνεκτίµηση των
εξής κριτηρίων: α) βαθµός πτυχίου, β) βαθµολογία
προπτυχιακών µαθηµάτων που σχετίζονται µε το γνωστικό
αντικείµενο της Βιολογίας της Άσκησης, γ) πτυχιακή εργασία ή
τριετής αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία, δ)
δηµοσιεύσεις-ανακοινώσεις, ε) γραπτή εξέταση σε γνωστικά
αντικείµενα σχετικά µε τη Βιολογία της Άσκησης και στ)
συνέντευξη.
Β) Απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών: Γίνονται δεκτοί
κάτοχοι µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης του ΠΜΣ
"Βιολογία της Άσκησης" του Πανεπιστηµίου Αθηνών ή ισότιµων
και αντίστοιχων προγραµµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής διετούς φοίτησης, που έχουν εκπονήσει
µεταπτυχιακή διατριβή. Επίσης, γίνονται δεκτοί κάτοχοι
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής µονοετούς φοίτησης που έχουν εκπονήσει
µεταπτυχιακή διατριβή, στην περίπτωση όµως αυτή όσοι
κριθούν επιλέξιµοι, υποχρεούνται να πληρώσουν τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ΠΜΣ "Βιολογία της
Άσκησης" για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
Οι επιµέρους επιστηµονικοί κλάδοι στους οποίους θα
µπορούσαν να εκπαιδευθούν οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα
για απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος είναι: Εργοφυσιολογία
(1 θέσεις), Εργοφυσιολογία - Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική
∆ραστηριότητα (1 θέση), Αθλητιατρική (2 θέσεις), Αθλητική
Βιοµηχανική (2 θέσεις) και Αθλητική Φυσικοθεραπεία (3 θέσεις).
Σηµειώνεται δε ότι οι προαναφερόµενοι επιστηµονικοί κλάδοι θα
κάνουν δεκτούς καθ' υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις
προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.
Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος απαιτούνται: α)
επιτυχής εξέταση σε υποχρεωτικά µαθήµατα, β) ερευνητική
δραστηριότητα σε Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής διάρκειας
τουλάχιστον 2 µηνών, γ) δύο τουλάχιστον πρωτότυπες
δηµοσιεύσεις σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά
αναγνωρισµένου κύρους, δ) προσφορά εκπαιδευτικού
εργαστηριακού έργου διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού
εξαµήνου και ε) συγγραφή πρωτότυπης διδακτορικής διατριβής.
Προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι η
επιτυχία του υποψηφίου σε γραπτές εξετάσεις προκειµένου να
αναγορευτεί σε υποψήφιο διδάκτορα. Η διάρκεια σπουδών για
την απόκτηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι τουλάχιστον
τριετής.
Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση
διδακτορικού διπλώµατος θα γίνει από τη Συντονιστική
Επιτροπή του Προγράµµατος µε συνεκτίµηση των εξής
κριτηρίων: α) γενικός βαθµός µαθηµάτων µεταπτυχιακού
διπλώµατος, β) ειδικός βαθµός µαθηµάτων σχετικών µε το

γνωστικό αντικείµενο στο οποίο θα εκπονηθεί η διδακτορική
διατριβή, γ) συνέντευξη-συστατικές επιστολές, δ) µεταπτυχιακή
διατριβή, ε) δηµοσιεύσεις και στ) ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις 11, 12 και 13 Ιουνίου 2007,
η συνέντευξη στις 14 Ιουνίου 2007 και η εξέταση στην Αγγλική
γλώσσα (όπου δεν υπάρχει τεκµηρίωση) στις 15 Ιουνίου 2007.
Σηµειώσεις:

Το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του
Πανεπιστηµίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος
1998-1999 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο
γνωστικό αντικείµενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που οδηγεί
στην απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης και
διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι τουλάχιστον διετής. Στους
αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές
για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.
Το Πρόγραµµα προκηρύσσεται για δέκατη συνεχή χρονιά και
αρχίζει την 1η Οκτωβρίου 2007.

Ιστοσελίδα:

http://www.phed.uoa.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://www.phed.uoa.gr/main.php?menu=6&page=entry2

Κινησιολογία
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού (Σέρρες)

Αντικείµενο Σπουδών:

Φυσική Αγωγή

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ, Άγιος Ιωάννης, 62110
Σέρρες, σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη γραµµατεία
του ΠΜΣ (κ. ∆. Γκιµπιρίτη- Καρατζιά & κ. Μ. Εµµανουηλίδου,
τηλ.:2321064806, fax:2310991050).

∆ικαιολογητικά:

1)Αίτηση (από τη γραµµατεία του ΤΕΦΑΑ Σερρών ή από την
ηλεκτρονική σελίδα http://www.auth.gr/tefaa-sr/)
2) Πτυχίο Βασικών Σπουδών
3) Βεβαίωση ισοτιµίας πτυχίου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για όσους
προέρχονται από Πανεπιστήµιο της αλλοδαπής
4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
5) Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει
οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές την ερευνητική ή/και
επαγγελµατική δραστηριότητα και τις πιθανές επιστηµονικές
εργασίες του υποψηφίου
6)Τεκµηρίωση γνώσης ξένης γλώσσας, οι δε αλλοδαποί και της
ελληνικής γλώσσας,
7) ∆ύο(2) συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ & ΤΕΙ.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι επικυρωµένα από
τις αρµόδιες αρχές.∆ικαιολογητικά που δεν έχουν πιστοποιητικά
γνησιότητας δεν αξιολογούνται.

Κριτήρια Επιλογής:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων ο νόµος
ορίζει και κυρίως αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ των ελληνικών ΑΕΙ,
πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθώς
και αποφοίτων αντιστοίχων Τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ του εξωτερικού
µε σπουδές αναγνωρισµένες ως ισότιµες των ελληνικών.
Ανακοίνωση πίνακα κατάταξης υποψηφίων στις 02/10/2007.
∆ικαίωµα υποβολής ενστάσεων από τις 03/10 µέχρι και τις
05/10 2007.

Σηµειώσεις:

Στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού Σερρών
του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ).
Το ΠΜΣ παρέχει: 1) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε),
2) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆).

Ιστοσελίδα:

http://web.auth.gr/tefaasr//index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=29

Φυσική ∆ραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής
Φορέας:

Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού (Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Φυσική Αγωγή

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΟΧΙ

Πληροφορίες:

Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. (εγκαταστάσεις Θέρµης), Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, τηλ: 2310-991834, ή στη
Γραµµατεία του Τµήµατος 2310-995269.

Κριτήρια Επιλογής:

Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί:
α) Πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού των πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής µε επίσηµα αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών,
αντίστοιχους και ισότιµους µε τους ελληνικούς.
β) Πτυχιούχοι άλλων συναφών και οµοταγών πανεπιστηµιακών
τµηµάτων ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής µε επίσηµα
αναγνωρισµένους τίτλους σπουδών, αντίστοιχους και ισότιµους
µε τους ελληνικούς.
Η αξιολόγηση και η τελική επιλογήτων υποψηφίων γίνεται µε τη
συνεκτίµηση των κριτηρίων του άρθρου 12 παρ. 2α του Ν.
2083/92 και των ακόλουθων κριτηρίων σύµφωνα µε απόφαση
της ΓΣΕΣ:
α) Αποδεδειγµένη γνώση µίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά
ή γερµανικά),
β) δύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ του τµήµατος από
το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος,
γ) βαθµός πτυχίου,
δ) πτυχιακή (διπλωµατική) εργασία,
ε) αποδεδειγµένη επιστηµονική ή επαγγελµατική εµπειρία στο

χώρο της φυσικής αγωγής και του αθλητισµού,
στ) δηµοσιεύσεις σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά,
ζ) ανακοινώσεις σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά επιστηµονικά
συνέδρια,
η) αποδεδειγµένη συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα
αναγνωρισµένου φορέα και
θ) επιπρόσθετοι τίτλοι προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών
σπουδών από πανεπιστήµια ή ΤΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
Σηµειώσεις:

Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισµού του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή είκοσι πέντε (25)
µεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραµµα µεταπτυχιακών
σπουδών (ΠΜΣ) φοίτησης τριών (3) διδακτικών εξαµήνων για
την απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στη
"Φυσική ∆ραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής".

Ιστοσελίδα:

http://postgrad.phed.auth.gr/

Έντυπο Αίτησης:

http://postgrad.phed.auth.gr/aitisimetaptx.doc
Χρήσιµες Ηµεροµηνίες

Νευροεπιστήµες
Φορέας:

Τµήµα Ιατρικής (Πανεπιστήµιο Κρήτης)

Αντικείµενο Σπουδών:

Επιστήµες Υγείας

Επίπεδο Πτυχίου:

Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης

Γλώσσα Μεταπτυχιακού:

Ελληνική

∆ίδακτρα:

ΟΧΙ

∆ιάρκεια Σπουδών:

24 µήνες

Πληροφορίες:

Γραµµατεία Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών
Νευροεπιστήµες, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Βούτες
Ηρακλείου, Τ.Κ. 71003 κ. Στ. Καλαϊτζάκη ∆ετ. Τρίτ. Τετ. Πεµπ.
ώρες 11:00-12:00 Ιατρικό Τµήµα, Πτέρυγα Νευρολογίας
(Πτέρυγα 5Γ), Τηλ..2810-394651

∆ικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου και ΜΤΕ.
Στην περίπτωση που ο Μ.Τ.Ε. δεν υπάρχει κατά την υποβολή
δικαιολογητικών, ο υποψήφιος εφόσον επιλεγεί για να αρχίσει
σπουδές διδακτορικού, θα πρέπει το αργότερο στις αρχές
Νοεµβρίου να προσκοµίσει το Μ.Τ.Ε.
3. Βεβαίωση ισοτιµίας από το ∆ΙΚΑΤΣΑ για τους υποψηφίους
που προέρχονται από πανεπιστηµιακές σχολές της αλλοδαπής.
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (νοµίµως
επικυρωµένο).
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, που θα περιλαµβάνει στοιχεία
για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελµατική
δραστηριότητα, τις πιθανές επιστηµονικές εργασίες και τα
ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

6. Τεκµηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή περισσοτέρων
ξένων γλωσσών, για τους δε αλλοδαπούς τεκµηρίωση γνώσης
της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.
7. ∆ύο συστατικές επιστολές οι οποίες θα αποσταλούν απ'
ευθείας στο Τµήµα Ιατρικής του Π.Κ.
8. ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε
Π.Μ.Σ. άλλου Τµήµατος.
Κριτήρια Επιλογής:

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης γίνονται
δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής ή πτυχιούχοι ΤΕΙ προερχόµενοι από Τµήµατα:
Ιατρικής, Βιολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρµακευτικής, Χηµείας,
Πληροφορικής, Χηµικών Μηχανικών και συναφών ειδικοτήτων
ΑΕΙ, Φυσικής, Μαθηµατικών, Στατιστικής καθώς και από
Τµήµατα Γεωπονικών Πανεπιστηµίων, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που προβλέπει ο Ν. 2327/95.
Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Βαθµός Πτυχίου και βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας για
τους τελειόφοιτους.
2. Επίδοση σε προπτυχιακά µαθήµατα σχετικά µε την ειδίκευση.
3. Αποδεδειγµένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.
4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
5. Προσωπική συνέντευξη.
Στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικού Τίτλου γίνονται δεκτοί κάτοχοι
Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης προερχόµενοι από ΑΕΙ της
ηµεδαπής ή της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο, που κατά
την κρίση της αρµόδιας επί του θέµατος Επιτροπής του
Τµήµατος Ιατρικής του Παν. Κρήτης αντιστοιχεί στο αντικείµενο
και την ποιότητα σπουδών του αναµορφωµένου Μ.Π.Σ. στις
Νευροεπιστήµες.
Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
1. Βεβαίωση αναλυτικής βαθµολογίας.
2. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.
3. Προσωπική συνέντευξη.
Οι συνεντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν την Παρασκευή 15
Σεπτεµβρίου 2006 στο Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου
Κρήτης στο Ηράκλειο.

Σηµειώσεις:

Το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης οργανώνει και
λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στις
"Νευροεπιστήµες". Η έναρξη του Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο
του 2006.
Οι κατευθύνσεις στις Νευροεπιστήµες περιλαµβάνουν:
1. Μοριακές και Κυτταρικές Νευροεπιστήµες,
2. Αναπτυξιακή Νευροβιολογία
3. Κυτταρική Νευροβιολογία
4. Νευροφαρµακολογία
5. Φαρµακολογία της Συµπεριφοράς
6. Φαρµακολογία του Eθισµού
7. Βιολογική Βάση Νευρολογικών και Ψυχιατρικών Νόσων
8. Λειτουργική Νευροανατοµία.
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη:

1. Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης (Μ.Τ.Ε.)-κύκλος σπουδών
4-6 ακαδηµαϊκά εξάµηνα.
2. ∆ιδακτορικού Τίτλου (∆.Τ)-κύκλος σπουδών 5-8 επιπλέον
διδακτικά εξάµηνα.
Ιστοσελίδα:

http://neuroscience.med.uoc.gr

Έντυπο Αίτησης:

http://neuroscience.med.uoc.gr/aitisi.doc

ΛΙΣΤΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ Π.Μ.Σ

∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Μεταπτυχιακά Τ.Ε.Ι.

www.ihu.edu.gr
www.uop.gr

www.career.teiath.gr

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

uoa.gr

www.ntua.gr

Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

www.auth.gr
www.aueb.gr

Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινων. & Πολιτικ.Επιστηµών
www.ypepth.gr/el_ec_page281.htm
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Οικον.& Κοιν. Επιστηµών
www.ypepth.gr/el_ec_page282.htm
Πανεπιστήµιο Πατρών

www.upatras.gr

Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων www.uoi.gr
Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

www.hua.gr

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης www.duth.gr
Πανεπιστήµιο Κρήτης www.uoc.gr
Πολυτεχνείο Κρήτης www.tuc.gr
Πανεπιστήµιο Πειραιώς www.unipi.gr
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών www.aua.gr
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας www.uth.gr
Πανεπιστήµιο Αιγαίου www.aegean.gr
Ιόνιο Πανεπιστήµιο www.ionio.gr

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών www.asfa.gr
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο www.eap.gr
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας www.uowm.g

