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Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών
ζηην «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ
ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ- ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ»
ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑ

Πποκήπςξη
Ζ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ δηνξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ην νπνίν νδεγεί ζηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΠΟΝΟΤ. ΓΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ

ΘΔΡΑΠΔΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΔ, ΠΑΡΔΜΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΣΔΥΝΙΚΔ».
Σε δηνίθεζε ηνπ ΠΜ αζθεί ε Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Σν Πξφγξακκα αξρίδεη ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ Αθαδεκατθνχ έηνπο 2016-2017 θαη πεξηιακβάλεη
ηέζζεξα δηδαθηηθά εμάκελα γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ.
ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ, πηπρηνχρνη ηκεκάησλ Ηαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο, Οδνληηαηξηθήο,
Φαξκαθεπηηθήο, Φπρνινγίαο, Βηνινγίαο. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ησλ Σκεκάησλ
Φπζηθνζεξαπείαο, Μαηεπηηθήο, Δπηζθεπηψλ(-ηξηψλ) Τγείαο, Γεκφζηαο Τγείαο θαη Ννζειεπηηθήο ησλ
ΣΔΗ ηεο εκεδαπήο θαζψο θαη απφθνηηνη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ Ηδξπκάησλ
ηεο αιινδαπήο (λ.3685/2008), ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 12γ ηνπ Ν. 2916/01
(ΦΔΚ114Α’), θαζψο θαη άιινη πηπρηνχρνη ΑΔΗ θαη ΣΔΗ κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ
Γηεπζπληή πνπδψλ θαη έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο
Ο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζα επηιεγνχλ θαη ζα εγγξαθνχλ ζην Δαξηλφ
εμάκελν θαηά ην Αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ζην ΠΜ γηα απφθηεζε ΜΓΔ είλαη έσο θαη είθνζη πέληε
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(25) κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ησλ ππνςεθίσλ. Οη ππνςήθηνη ζα
εγγξαθνχλ ζηελ Ηαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.
Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ιήςε ΜΓΔ, ζπλεπάγεηαη θαηαβνιή δηδάθηξσλ απφ
θάζε θνηηεηή / ηξηα γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε ηέζζεξεηο ρηιηάδεο επξψ
(4000 €). Σα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζε ηέζζεξηο ηζφπνζεο δφζεηο (νη θνηηεηέο / ηξηεο πξέπεη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο απφδεημεο θαηάζεζεο). Οη εγγεγξακκέλνη ζην
ΠΜ απνιακβάλνπλ φισλ ησλ επεξγεηεκάησλ, ηα νπνία νξίδεη ε ζρεηηθή κε ηε θνηηεηηθή ηδηφηεηα,
λνκνζεζία.
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεηαη θαηφπηλ ζπλέληεπμεο θαηά ηελ νπνία ζα ζπλεθηηκεζνχλ:
Ο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ, ε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ν βαζκφο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζπλαθή
κε ην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, ην αληηθείκελν ηπρφλ

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, νη δεκνζηεχζεηο /

επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο, ηπρφλ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ζρεηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,
ζπλαθείο γλψζεηο, ε πξνζσπηθή δήισζε, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή
πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ.
Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ΠΜ, θαινχληαη λα ππνβάιινπλ ηα αθφινπζα
δηθαηνινγεηηθά :


Έληππε αίηεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο (www.grammateia.med.uoa.gr)



Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη αηηήζεηο πνπ ζα
ζπλνδεχνληαη απφ δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη αλακέλεηαη ε επηηπρήο
νινθιήξσζε

ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα καζήκαηα πνπ

εθθξεκνχλ γηα ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε θαη εθφζνλ ν/ε
ππνςήθηνο/α γίλεη δεθηφο/ή ζην ΠΜ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηε βεβαίσζε νινθιήξσζεο ησλ
ζπνπδψλ θαη ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ.


Βεβαίσζε ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ πηπρίνπ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ
πξνέξρνληαη απφ Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.



Πηζηνπνηεηηθφ ζπλνπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ λνκίκσο επηθπξσκέλν,



Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα πνπ ζα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απφ ηηο ζπνπδέο, ηελ εξεπλεηηθή ή
επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπ ππνςεθίνπ,



Γχν πζηαηηθέο επηζηνιέο
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Σεθκεξίσζε γλψζεο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζψλ.



χληνκν ζεκείσκα πνπ ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηζπκεί ν ππνςήθηνο θνηηεηήο λα
ζπκκεηέρεη ζην ζπγθεθξηκέλν Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα
Ζ επηινγή

ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα γίλεη απφ επηηξνπή κε βάζε ηα αλσηέξσ

δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ. Οη ζπλεληεχμεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηά
ην ηέινο ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ζε ρξφλν

πνπ ζα νξηζζεί θαηφπηλ ηειεθσληθήο

ζπλελλφεζεο.
Ζ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη ζηε Γξακκαηεία ηεο Α' Αλαηζζεζηνινγηθήο Κιηληθήο, Κέληξν
Πφλνπ θαη Παξεγνξηθήο Αγσγήο δηαδηθηπαθά.
Σν e-mail ηεο Κιηληθήο είλαη: anestklin@aretaieio.uoa.gr , isiafaka@hotmail.com
Σν ηειέθσλν επηθνηλσλίαο είλαη: 2107286323 2107286334. Ζ δηεχζπλζε ηεο Γξακκαηείαο είλαη:
Βαζηιίζζεο νθίαο 76,Αζήλα.Σ.Κ. 11528. Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 9.00πκ-16.00κ.κ
Πιεξνθνξίεο: ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γξακκαηείαο ησλ Μεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο Ηαηξηθήο
ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα, www.grpalliative.gr
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής είναι : 15/9/2016 - 30/10/2016

Η Ππόεδπορ ηηρ ςνηονιζηικήρ Δπιηποπήρ
ιαθάκα Ιωάννα

Καθηγήηπια Αναιζθηζιολογίαρ-Θεπαπείαρ Πόνος ΔΚΠΑ
Γιεςθύνηπια Α Αναιζθηζιολογικήρ Κλινικήρ, Κένηπος Πόνος και Παπηγοπικήρ Αγωγήρ
Απεηαίειο Νοζοκομείο

ειίδα 29

