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Ξεκίνησε (04/05) η περίοδος των αιτήσεων για το καινοτόμο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα σπουδών (ΠΜΣ) στη «Θεραπευτική Άσκηση» η οποία θα διαρκέσει 
μέχρι τις 4 Ιουνίου 2021. 
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Θεραπευτική Άσκηση» έχει σχεδιαστεί 
σύμφωνα με τα διεθνή σύγχρονα πρότυπα μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 
καλύπτοντας όχι μόνο την ανάγκη για επιστημονική αναβάθμιση των νέων αποφοίτων 
Τμημάτων Φυσικοθεραπείας και Επιστημών Υγείας αλλά και έμπειρων κλινικών 
θεραπευτών. 
Το ΠΜΣ υλοποιείται μέσω δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) 
εκπαίδευσης. Η δια ζώσης εκπαίδευση προγραμματίζεται σε 3 τριήμερα εντατικής 
εκπαίδευσης ανά εξάμηνο, στα οποία εντάσσεται η προηγμένη θεωρητική και 
εργαστηριακή εκπαίδευση. Ο σχεδιασμός αυτός προσφέρει στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές την ευκαιρία να προάγουν τις γνωστικές και ερευνητικές τους δεξιότητες καθώς 
και τις δυνατότητες λήψης απόφασης, καλλιεργώντας τεκμηριωμένη γνώση και αυτονομία 
στη μάθηση.  
Η δια ζώσης εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στα πλήρως εξοπλισμένα κλινικά και ερευνητικά 
εργαστήρια του Τμήματος Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) και στις αίθουσες διδασκαλίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Ρίου) -ενός από τα 
μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας- εγγυάται καινοτόμες δράσεις και υψηλά πρότυπα 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 
Οργανόγραμμα ΠΜΣ.  
Κάθε μάθημα έχει 13 υποχρεωτικές μεταπτυχιακές ενότητες (9 δια ζώσης – 3 σύγχρονης 
και 1ας ασύγχρονης εκπαίδευσης).  
Ειδικότερα, στα τρία (3) εντατικά τριήμερα του πρώτου έτους σπουδών, 
πραγματοποιούνται από 3 μεταπτυχιακές διαλέξειςκλινικά εργαστήρια ανά μάθημα.  
Επίσης, πραγματοποιείται μια (1) τρίωρη εξ αποστάσεως 
μεταπτυχιακή διάλεξη, σε εβδομαδιαία βάση, κυρίως μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης. 
Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα των τριήμερων της εκπαίδευσης δια ζώσης στο ΠΜΣ 
«Θεραπευτική Άσκηση», καθώς και τον συνολικά εκπαιδευτικό προγραμματισμό του 
Χειμερινού 
Εξαμήνου 2020-21, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
https://physio.upatras.gr/metaptyxiaka/mscpr/master/ 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν: 
1. Αίτηση υποψηφίου 
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας βασικού πτυχίου. 
3. Βιογραφικό σημείωμα. 
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Αντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από 
Πανεπιστήμιο 
αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). 
6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας. 
7. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται απευθείας στη Γραμματεία του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας). 
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (αρχεία pdf που 
αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΠΜΣ με επισήμανση 
επιβεβαίωσης λήψης τους). 
Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος 
Βασικό χρονοδιάγραμμα έναρξης προγράμματος 
Η υποβολή των φακέλων της υποψηφιότητας θα γίνει μεταξύ 4 Μαίου-4 Ιουνίου 2021, 
στην ηλεκτρονική στη διεύθυνση 
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm 
https://youtu.be/jQksAgfoQPs 
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