Αίγιο 2-4-2020
Ίδρυση Μεταπτυχιακού του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου
Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση» («Therapeutic Exercise»)
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Θεραπευτική Άσκηση», το οποίο θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) έρχεται να καλύψει την αναγκαιότητα της
υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης πτυχιούχων επιστημών υγείας στο πεδίο
της Θεραπευτικής Άσκησης. Το πρωτοποριακό γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
(«Θεραπευτική Άσκηση») αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στην
Φυσικοθεραπεία (World Confederation for Physical Therapy 2011) και γενικότερα στις
Επιστήμες Υγείας με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών καταστάσεων και
ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, ενώ βρίσκεται και σε άμεση σχέση με τις άλλες επιστήμες
αποκατάστασης της υγείας καθώς και με την κοινωνία. Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην απόκτηση
εξειδικευμένου επιστημονικού υπόβαθρου ώστε οι επιστήμονες υγείας να διευρύνουν την
εμπειρία τους και να εμβαθύνουν την επιστημονική τους γνώση στην αποκατάσταση των
ασθενών με βάση επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα και παρεμβάσεις
θεραπευτικής άσκησης. Τα οφέλη δεν περιορίζονται στην αποκατάσταση παθήσεων και
κακώσεων αλλά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο πεδίο της πρόληψής τους, με προφανή
συμβολή. Επίσης, το ΠΜΣ στοχεύει στην διεπιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση
επιστημόνων υγείας στο πεδίο της Θεραπευτικής Άσκησης.
Το συγκριμένο ΠΜΣ έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών
τριών εξαμήνων (90 ECTS). Τα καθένα από τα δύο πρώτα εξάμηνα θα απαρτίζονται από
3-5 εκπαιδευτικά τριήμερα (δια ζώσης) και επί πλέον εκπαιδευτικές ενότητες
προσφερόμενες με εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο
θα εκπονείται η διπλωματική εργασία. Το πρώτο έτος περιλαμβάνει δύο βασικά μαθήματα
που αφορούν τη διεξαγωγή έρευνας (Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας &
Σχεδιασμό Μεταπτυχιακής Έρευνας) και 6 μαθήματα που στοχεύουν στην σύγχρονη
επιστημονική ενημέρωση και τεκμηρίωση πάνω σε θέματα θεραπευτικής άσκησης
(Σχεδιασμό Θεραπευτικής Άσκησης, Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική της Θεραπευτικής
Άσκησης, Θεραπευτική Άσκηση - Χειροθεραπεία Σπονδυλικής Στήλης, Προηγμένη
Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στη Νευροαποκατάσταση και
Ειδικά Θέματα Άσκησης και Αποκατάστασης).
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων την Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το ΠΜΣ θα βρείτε σύντομα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου, ενώ περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και
στο ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 1093/31-3-2020).
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