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Προκήρυξη ΠΜ 

"Αποκατάςταςη Βλαβών Νωτιαίου Μυελοφ. Διαχείριςη του πόνου 

πονδυλικήσ προζλευςησ"  

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-2021 

Η Ιατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ανακοινϊνει τθ λειτουργία  

του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) «ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΝΩΣΙΑΙΟΤ ΜΤΕΛΟΤ. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ ΠΟΝΔΤΛΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ» για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 (Φ.Ε.Κ.: 

4150/21-09-18 Τεφχοσ Δεφτερο, Αρ. Απόφαςθσ: 888/17-07-2018) διάρκειασ δφο ετϊν, το οποίο οδθγεί 

ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Δ.Μ.Σ.-M.Sc.). Τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του 

Π.Μ.Σ. αςκεί θ Ιατρικι Σχολι του Ε.Κ.Π.Α.                                                                                                                     

Η ζναρξθ των μακθμάτων του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ κα γίνει τον Οκτώβριο του 2020. Το 

πρόγραμμα περιλαμβάνει τζςςερα (4) ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Ειδικότερα, ςτα τρία πρϊτα εξάμθνα 

περιλαμβάνονται κεωρθτικά και εργαςτθριακά μακιματα και το τζταρτο εξάμθνο αφιερϊνεται ςτθν 

εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ και πρακτικισ-κλινικισ άςκθςθσ. 

Σί προςφζρει το Π.Μ.. 

 Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ) ςτθν «Αποκατάςταςη Βλαβϊν Νωτιαίου Μυελοφ.  

Διαχείριςη του πόνου Σπονδυλικήσ προζλευςησ» (MSc in “Rehabilitation following Spinal Cord 

lesions.  Spinal Pain Management”). 

 Δυνατότθτα εκπόνθςθσ ερευνθτικϊν εργαςιϊν υψθλοφ επιπζδου και δθμοςιεφςιμων ςε 

αγγλόφωνα επιςτθμονικά περιοδικά. 

 Χοριγθςθ μιασ υποτροφίασ αριςτείασ για κάκε νζα ςειρά μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. 

 Εργαςτθριακά-πρακτικά μακιματα κακοριςμζνου αρικμοφ κατά τθ διάρκεια των εξαμινων 

ςπουδϊν. 
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 Συνεχι επιςτθμονικι ενθμζρωςθ ςε κζματα Βλαβϊν Νωτιαίου Μυελοφ και διαχείριςθσ πόνου 

Σπονδυλικισ προζλευςθσ από τον ιςτοχϊρο μασ: ανάρτθςθ ςεμιναρίων, θμερίδων που 

διοργανϊνει το Π.Μ.Σ. ετθςίωσ, ςυναφϊν ςυνεδρίων κ.ά.  

Τποχρεώςεισ μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.. 

 Η τιρθςθ των δικαιολογθμζνων απουςιϊν ςε ποςοςτό 10% του ςυνόλου των διδακτικϊν ωρϊν 

κάκε εξαμινου ιςχφει για όλουσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Οι παρουςίεσ λαμβάνονται κατά 

τθν ζναρξθ του μακιματοσ και ςτα ενδιάμεςα διαλείμματα. 

 Υποχρεωτικι φυςικι παρουςία όλων των φοιτθτϊν του Π.Μ.Σ. ςτα εργαςτθριακά-πρακτικά 

μακιματα και ςτισ εξετάςεισ του κάκε εξαμινου ςπουδϊν του Π.Μ.Σ.. 

 Η τιρθςθ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων ανά εξάμθνο ςπουδϊν, αποτελεί απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ κάκε εξαμινου, κακϊσ και για τθν ολοκλιρωςθ των 

ςπουδϊν με τθν κατάκεςθ κζματοσ διπλωματικισ εργαςίασ και τθν εκπόνθςι τθσ ςτο πλαίςιο του 

τζταρτου εξαμινου. 

 Εκπόνθςθ διπλωματικισ εργαςίασ. Επιλογι κζματοσ μζχρι και το 3ο εξάμθνο ςπουδϊν και 

εκπόνθςι του εντόσ ενόσ ζωσ τριϊν εξαμινων μετά τθ λιξθ του 3ου εξαμινου. Το κζμα τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να είναι ςυναφζσ με τα μακιματα του προγράμματοσ, μπορεί να 

ζχει ερευνθτικό χαρακτιρα ι να αποτελεί βιβλιογραφικι αναςκόπθςθ. Στθν περίπτωςθ τθσ 

βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ επιςθμαίνεται ότι είναι απαραίτθτο θ εργαςία να ζχει γίνει 

καταρχάσ δεκτι πριν τθ λιψθ του πτυχίου ςε ξενόγλωςςο ι ελλθνικό περιοδικό. Σε ότι αφορά το 

ελλθνικό περιοδικό, αυτό κα πρζπει να είναι αποδελτιωμζνο ςε βιβλιογραφικι βάςθ δεδομζνων 

όπωσ θ Scopus, θ Web of Science και θ Google scholar. Εάν το κζμα ζχει ερευνθτικό χαρακτιρα 

(εκπόνθςθ εργαςίασ), θ δθμοςίευςθ τθσ εργαςίασ δεν είναι υποχρεωτικι. Η δθμοςίευςι τθσ όμωσ 

ςε διεκνζσ περιοδικό προςμετράται κετικά για τθ βακμολόγθςθ τθσ εργαςίασ με τθ μζγιςτθ 

βακμολογία. 

 Αξιολόγθςθ των μακθμάτων και διδαςκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πζρασ του κάκε κφκλου 

μακθμάτων. 

 Υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ των θμερίδων που διοργανϊνονται από το Π.Μ.Σ. 
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Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι: 

α) Πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων Ιατρικισ, Βιολογίασ, Βιοχθμείασ, Νοςθλευτικισ, Ψυχολογίασ κακϊσ 

και πτυχιοφχοι αντίςτοιχων τμθμάτων ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ (αναγνωριςμζνων από 

τον ΔΟΑΤΑΠ). 

β) Τ.Ε.Ι. του τμιματοσ  Δθμόςιασ Υγείασ και Κοινοτικισ Υγείασ, Νοςθλευτικισ και Φυςιοκεραπείασ. 

γ) Λοιπϊν ςυναφϊν Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων. 

Ο αρικμόσ ειςακτζων για κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ είναι 60 κατά ανϊτατο όριο, εκ των οποίων οι 30 κα 

είναι πτυχιοφχοι Α.Ε.Ι. και οι 30 κα είναι πτυχιοφχοι Τ.Ε.Ι.. 
 

Η εγγραφι ςτο ΠΜΣ ςυνεπάγεται ςυνειςφορά κάκε φοιτθτι ςτα ςχετικά λειτουργικά ζξοδα, θ οποία 

ανζρχεται ςτα 1.500 Ευρϊ ανά ζτοσ ςπουδϊν (750 Ευρώ ανά εξάμηνο ςπουδϊν). Σφνολο: 3.000 Ευρϊ 

για τθ διάρκεια των τεςςάρων (4) εξαμινων. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ςτθν αρχι εκάςτοτε εξαμινου 

ςε μία (1) δόςθ. Μετά τθν καταβολι των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότθτα επιςτροφισ τουσ. 
 

Οι ενδιαφερόμενοι ςυμπλθρϊνουν & υποβάλλουν τθν αίτθςθ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, 

όπωσ αυτά αναγράφονται λεπτομερϊσ παρακάτω από τισ 22/04/2020 ζωσ τισ 31/07/2020, ςτθ 

διεφκυνςθ: 

Γραμματεία του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ, 
Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 

Γ’ Πανεπιςτθμιακι Ορκοπαιδικι Κλινικι,  
Υπόψθ Κασ Σταυροποφλου Αλίκθ  

4οσ όροφοσ, Νίκθσ 2, Τ.Κ. 14561, Κθφιςιά 
Τθλ.: 210 – 8087617 (09:30πμ – 13:30μμ) 

ι θλεκτρονικά: (alikist@uoa.gr) 
 

Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα http://scl.med.uoa.gr/ ι http://school.med.uoa.gr/ 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτο ΠΜΣ  (ειδικό ζντυπο αναρτημζνο ςτον ιςτοχώρο του Π.Μ.Σ.), 

2. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ, 

3. Λεπτομερζσ βιογραφικό ςθμείωμα, 

4. Αντίγραφο πτυχίου ι Βεβαίωςθσ περάτωςθσ ςπουδϊν ςυνοδευόμενθ από Υπ. Διλωςθ ότι με τθ 

παραλαβι του Πτυχίου κα προςκομιςκεί ςτθ Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 

http://scl.med.uoa.gr/
http://school.med.uoa.gr/
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5. Αναλυτικι βακμολογία προπτυχιακϊν μακθμάτων, 

6. Επικυρωμζνο Αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ αντιςτοιχίασ και ιςοτιμίασ από τον Διεπιςτθμονικό 

Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ςφμφωνα με το 

άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, ι εναλλακτικά πρωτοκολλθμζνθ αίτθςθ προσ το ΔΟΑΤΑΠ για 

αναγνϊριςθ του πτυχίου από ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ, ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνθ διλωςθ του 

υποψιφιου φοιτθτι ότι γνωρίηει περί προβλεπόμενθσ διαγραφισ του από το ΠΜΣ χωρίσ 

επιςτροφι των ιδθ καταβεβλθμζνων τελϊν φοίτθςθσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν προςκομίςει 

αναγνϊριςθ του πτυχίου του από το ΔΟΑΤΑΠ μετά το πζρασ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ ςπουδϊν ςτο 

ΠΜΣ και αφοφ εξαντλθκοφν όλα τα νόμιμα μζςα παράταςισ τθσ. (ΜΟΝΟ για τουσ υποψήφιουσ 

φοιτητζσ από ιδρφματα τησ αλλοδαπήσ), 

7. Αντίγραφο Επικυρωμζνου και Μεταφραςμζνου Πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ αγγλικισ 

γλϊςςασ, επιπζδου Β2 (αν ζχουν αποκτηθεί παραπάνω του ενόσ πιςτοποιητικά, να επιςυναφθεί 

μόνο ζνα), 

8. Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986) του υποψθφίου φοιτθτι, ότι δεν είναι εγγεγραμμζνοσ/θ 

ςε άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδϊν (με πρωτότυπη υπογραφή), 

9. Υπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 Ν.1599/1986), του υποψθφίου φοιτθτι ότι γνωρίηει περί 

προβλεπόμενθσ διαγραφισ του μετά το πζρασ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ φοίτθςθσ, χωρίσ επιςτροφι 

των ιδθ καταβεβλθμζνων τελϊν φοίτθςθσ (με πρωτότυπη υπογραφή), 

10. Αντίγραφο Μεταπτυχιακοφ διπλϊματοσ & ςχετικισ αναλυτικισ βακμολογίασ (εφόςον υπάρχει), 

11. Αντίγραφα Δθμοςιεφςεων ςε περιοδικά με κριτζσ (εφόςον υπάρχουν), 

12. Αντίγραφα Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (εφόςον υπάρχουν), 

13. Αντίγραφο Πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ τθσ χριςθσ Η/Υ (εφόςον υπάρχει), 

14. Τουλάχιςτον δυο Συςτατικζσ Επιςτολζσ. 

Η επιλογι των Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν κα γίνει με βάςθ τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και μετά από 

ςυνζντευξθ των υποψθφίων από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι του Προγράμματοσ. 

Ο Διευθυντήσ του ΠΜ  

πυρίδων Γ. Πνευματικόσ 

Καθηγητήσ Ορθοπαιδικήσ ΕΚΠΑ 


