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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 
 

Τν Τκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηφηεηα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Π.Μ.Σ.) «Γ ι α τ ε ί ρ ι ζ η  κ α ι  

Α π ο κ α ηά ζ η α ζ η  Β α ρ έ φς  Π ά ζ τ ο ν η α » γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022.  

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Π.Μ.Σ. νδεγνχλ ζηε ιήςε ηίηινπ ζπνπδψλ Γίπισκα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Γ ι α τ ε ί ρ ι ζ η  κ α ι  Α πο κ α η ά ζ η α ζ η  Β α ρ έ φς  Π ά ζ τ ο ν η α », κεηά απφ 

θχθιν ζπνπδψλ 4 εμακήλσλ, ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε 

κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ, ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη πξαθηηθή άζθεζε, κε ζπλνιηθά 120 

πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS).  

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηα εμάκελα έρεη σο αθνινχζσο:  

 

ΚΩΓ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΞΑΜΗΝΟ ECTS 

ΜΑ01 
Αλεπάξθεηεο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ 1

ν
 10 

ΜΑ02 
Λνηκψμεηο θαη ζήςε 1

ν
 10 

ΜA03 
Τξαχκα θαη επείγνπζα ηαηξηθή 1

ν
 10 

ΜΒ01 
Μεραληθή αλαπλνή: Δπεκβαηηθφο-κε επεκβαηηθφο αεξηζκφο 2

ν
 10 

ΜΒ02 
Αξρέο απνθαηάζηαζεο 2

ν
 10 

ΜΒ03 
Φπζηθνζεξαπεία 2

ν
 10 

ΜΓ01 
Απνθαηάζηαζε θαη Ψπρν-θνηλσληθή δηαρείξηζε 3

ν
 10 

ΜΓ02 
Πιεξνθνξηθή θαη Οξγάλσζε 3

ν
 10 

ΜΓ03 
Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 3

ν
 10 

ΜΔ 
Δξγαζηήξηα - Πξαθηηθή άζθεζε 4

ν
 10 

ΜΓΔ 
Σπγγξαθή Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 4

ν
 20 

  ΣΥΝΟΛΟ: 120 

 

 

 

 

 



Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη Τκεκάησλ Ιαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη 

Αζιεηηζκνχ, Πνιπηερληθψλ Σρνιψλ, Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζπλαθψλ εηδηθνηήησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αληηζηνίρσλ ηκεκάησλ νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη 

πηπρηνχρνη ΤΔΙ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Οη θάηνρνη ηίηινπ ΑΔΙ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα 

πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο απφ ην ΓΟΑΤΑΠ. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη ΑΔΙ θαη 

ΤΔΙ άιισλ εηδηθνηήησλ ππφ πξνυπνζέζεηο ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ θαη ζπλεθηίκεζε απνδεδεηγκέλεο 

επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο εκπεηξίαο.  

 
Η δηαδηθαζία επηινγήο ζα βαζίδεηαη ζηνπο θαθέινπο ππνςεθηφηεηαο θαη ζα γίλεη κε θξηηήξηα φπσο ν βαζκφο 

πηπρίνπ, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ (ηδίσο ηεο Αγγιηθήο), ε θαηνρή άιισλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ, ε 

επαγγεικαηηθή θαη ε ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα) νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ε ζπλάθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ (ή άιισλ 

κεηαπηπρηαθψλ) ζπνπδψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ θαζψο θαη ε ζπλαθήο επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Σε 

κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ππνςήθηνη κπνξεί λα θιεζνχλ ζε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 

Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. 

 

Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.Σ. έρεη νξηζζεί ζηνπο 40. Οη ελδηαθεξφκελνη-εο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ 

ηελ αίηεζή θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα ζην e-mail: mscdavp@gmail.com θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνζηείινπλ ηαρπδξνκηθά ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά έφς ηις 15 επηεμβρίοσ 2021: 

 

1. Ένησπη αίηηζη (ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> 
Έληππε κνξθή αίηεζεο εηζαγσγήο). 

2. Βιογραθικό ημείφμα κε ζηνηρεία γηα ηηο ζπνπδέο, ηελ εξεπλεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ 

ππνςήθηνπ (ππάξρεη ππφδεηγκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜΣ http://www.med.uth.gr/pmsDABP/entypa/ -> 

Υπφδεηγκα CV). 

Σε απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

α. Σχληνκε έθζεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη θαη νη 

ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Π.Μ.Σ.  

β. Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

γ. Πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο, εθφζνλ έρεη εθπνλεζεί ηέηνηα απφ ηνλ ππνςήθην. 

δ. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, εάλ ππάξρνπλ. 

Σα δικαιολογηηικά ποσ θα πρέπει να καηαθέζοσν οι σπουήθιοι είναι: 

1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο (πξνκήζεηα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ θαη  απφ ηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα). 

2. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα (θφξκα βηνγξαθηθνχ  (πξνκήζεηα απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ θαη απφ ηελ 

ζρεηηθή ηζηνζειίδα).  

Σε απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη:  

α. Σχληνκε έθζεζε ησλ γλσζηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ, ζηελ νπνία ζα 

αλαθέξνληαη θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν ππνςήθηνο ελδηαθέξεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

Π.Μ.Σ.  

β. Καηάινγνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ. 

γ. Πεξίιεςε ηεο δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο, εθφζνλ έρεη εθπνλεζεί ηέηνηα απφ ηνλ 

ππνςήθην. 

δ. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, εάλ ππάξρνπλ. 

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ ή βεβαίσζε φηη ν ππνςήθηνο εθπιήξσζε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. Σηηο 

πεξηπηψζεηο πηπρηνχρσλ παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο ζπλππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο 

απφ ΓΟΑΤΑΠ. 

4. Αλαιπηηθή Βαζκνινγία. 

5. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, δηαθξίζεηο, απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(εάλ ππάξρνπλ). 

6. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 
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7. Φσηνηππία δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο. 

8. Απνδεηθηηθά μέλσλ γισζζψλ. 

9. Γχν θσηνγξαθίεο ηαπηφηεηαο. 

10. Γχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

 

Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ Π.Μ.Σ. ζα γίλεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2021. Τα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη δηα 

δψζεο. Ωζηφζν ππνζηεξίδεηαη ε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο δηδαζθαιίαο. Οη θαζεγεηέο ηνπ Π.Μ.Σ. έρνπλ ηελ 

απαξαίηεηε εκπεηξία θαη ε νκάδα ππνζηήξημεο ηερληθψλ ζεκάησλ έρεη ηελ επάξθεηα δηεμαγσγήο δηδαζθαιίαο 

εμ απνζηάζεσο. 

 

Τα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζηηο 3.000 επξψ (750 € κε ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ εμακήλνπ, 750 € κε ηελ έλαξμε ηνπ Β’ 

εμακήλνπ, 750 € κε ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ, 750 € κε ηελ έλαξμε ηνπ Γ’ εμακήλνπ). 

 

 

 

ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:  

 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Βηφπνιηο, Μεδνχξιν, 41500, Λάξηζα,  

Κηίξην Βηβιηνζήθεο 1
νο

 φξνθνο  

(Υπφςε θ. Σπαλνχ Μηραήι) 

Τειέθσλα: 6986711941, 2410685602 

e-mail: mscdavp@gmail.com 
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