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(και με δυνατότθτα εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ)
Σο Σμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ανακοινϊνει τθ λειτουργία Προγράμματοσ
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΠΜ) με τίτλο «Νευροαποκατάςταςθ» για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20202021. Σο πρόγραμμα διζπεται από τον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ
Σο Π.Μ.. ζχει ωσ αποςτολι να καλλιεργεί και να προάγει με τθν ακαδθμαϊκι και εφαρμοςμζνθ
διδαςκαλία και ζρευνα, τθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ ερευνθτϊν και επαγγελματιϊν υγείασ
ςτθν αναγνϊριςθ, αξιολόγθςθ και βελτίωςθ των κινθτικϊν, γνωςτικϊν και λοιπϊν ελλειμμάτων
αςκενϊν με νευρολογικζσ πακιςεισ. Να παρζχει ςτουσ Διπλωματοφχουσ του τα απαραίτθτα
εφόδια που κα τουσ εξαςφαλίςουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για τθν ακαδθμαϊκι επιςτθμονικι
και ερευνθτικι τουσ ςταδιοδρομία ςτο χϊρο τθσ Ενωμζνθσ Ευρϊπθσ.
Σο Π.Μ.. απονζμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ.) ςτθ «Νευροαποκατάςταςη» για
τουσ υποψθφίουσ που κα ακολουκιςουν το γενικό πρόγραμμα (Α, Β1, Γ εξάμθνο) και Δίπλωμα
Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Δ.Μ.) ςτθ «Νευροαποκατάςταςη με εξειδίκευςη ςτη Γνωςτική
Νευροαποκατάςταςη» για τουσ υποψθφίουσ που κα ακολουκιςουν το πρόγραμμα
υποεξειδίκευςθσ (Α, Β2, Γ εξάμθνο).
το ΠΜ γίνονται δεκτοί ωσ Μεταπτυχιακοί Φοιτητζσ (ΜΦ) πτυχιοφχοι Σμημάτων Ιατρικήσ και
άλλων τμημάτων Πανεπιςτημίων τησ ημεδαπήσ και ομοταγών αναγνωριςμζνων ιδρυμάτων τησ
αλλοδαπήσ ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου (απόφοιτοι Ιατρικήσ, Νοςηλευτικήσ,
Φυςικοθεραπείασ, Λογοθεραπείασ, Εργοθεραπείασ, Ψυχολογίασ, Ειδικήσ Αγωγήσ, Φυςικήσ
Αγωγήσ, Διαιτολόγοι, Επιςκζπτεσ Τγείασ, Κοινωνικοί Λειτουργοί κα).
Σο Π.Μ.. «Νευροαποκατάςταςθ» διαρκρϊνεται ςε τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, τα οποία
περιλαμβάνουν εννζα (9) μακιματα, κλινικι άςκθςθ τεςςάρων (4) εβδομάδων και εκπόνθςθ
διπλωματικισ εργαςίασ. Η ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια για τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ

είναι τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα. Σο ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) που απαιτοφνται
για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΜ) είναι 90 ECTS.
Η επιτυχισ ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ περιλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ και εξζταςθ των
πζντε (5) υποχρεωτικϊν μακθμάτων κατά το Α εξάμθνο, των τεςςάρων (4) υποχρεωτικϊν
μακθμάτων κατά το Β εξάμθνο, τθν επιτυχι κλινικι άςκθςθ (4 εβδομάδεσ), τθν εκπόνθςθ και
επιτυχι παρουςίαςθ τθν διπλωματικισ εργαςίασ. Ειδικότερα για το Β εξάμθνο οι φοιτθτζσ κα
ζχουν τθ δυνατότθτα είτε να ακολουκιςουν το γενικό πρόγραμμα Β1 που ςυνεπάγεται με το
πζρασ τθσ εκπαίδευςισ τουσ το γενικό τίτλο ςτο δίπλωμα: «Νευροαποκατάςταςθ», είτε να
ακολουκιςουν τθν υποεξειδίκευςθ τθσ γνωςτικισ νευροαποκατάςταςθσ παρακολουκϊντασ τα
μακιματα του πίνακα Β2 που ςυνεπάγεται με το πζρασ τθσ εκπαίδευςισ τουσ τον ειδικό τίτλο ςτο
δίπλωμα: «Νευροαποκατάςταςθ με εξειδίκευςθ ςτθ Γνωςτικι Νευροαποκατάςταςθ».
Σο τζλοσ φοίτθςθσ για κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι ζχουν οριςτεί ςτισ 3.000 ευρϊ (Α’ Εξάμθνο:
1500 ευρϊ, Β’ Εξάμθνο: 1500 ευρϊ, Γ’ Εξάμθνο: 0 ευρϊ). Σα ζξοδα του 3ου εξαμινου είναι
ενςωματωμζνα ςτα ζξοδα των πρϊτων δφο εξαμινων.
Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ τθσ αλλοδαπισ οφείλουν να προςκομίςουν τθν αναγνϊριςθ του τίτλου
τουσ από το ΔΙΚΑΣΑ- ΔΟΑΣΑΠ.
Η επιλογι των φοιτθτϊν του ΠΜ γίνεται κατόπιν αξιολόγθςθσ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν
τα οποία κα ςταλοφν ςτθ Γραμματεία του Προγράμματοσ και θλεκτρονικά (e-mail:
neurorehabilitation@uth.gr, όλα τα αρχεία ςυμπιεςμζνα ςε ζνα αρχείο):
1.
2.

Αίτθςθ ςυμμετοχισ (ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜ)
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα με ςτοιχεία για τισ ςπουδζσ, τθν ερευνθτικι και
επαγγελματικι εμπειρία του υποψθφίου (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που κα βρείτε ςτθν
ιςτοςελίδα του ΠΜ).
3. Αντίγραφο διπλϊματοσ ι πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι αναμζνεται θ αποφοίτθςθ του υποψθφίου
ζωσ τθν θμζρα ζναρξθσ των μακθμάτων (Οκτϊβριοσ 2020). τισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων
Πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ςυνυποβάλλεται πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από ΔΙΚΑΣΑΔΟΑΣΑΠ.
4. Αντίγραφο αναλυτικισ βακμολογίασ
5. Φωτοτυπία τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι του διαβατθρίου.
6. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
7. Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ και αποδεικτικά ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (αν
υπάρχουν)
8. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (αν υπάρχουν)
9. Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν επίςθμα μεταφραςμζνο
10. Μία φωτογραφία ταυτότθτασ
11. Διλωςθ του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογθτικά είναι ακριβι αντίγραφα πρωτοτφπων
Αν κριθεί αναγκαίο ή εφικτό, ανάλογα των ςυνθηκών, τα μαθήματα θα πραγματοποιοφνται
εξ αποςτάςεωσ.

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν ςτθν ιςτοςελίδα
www.med.uth.gr/pmsneuro ι να απευκυνκοφν ςτθ Γραμματεία:
κ. ατιρα Κατερίνα
τθλ. 2413502792 & 6987974380 (Δεφτερα – Παραςκευι 10:00 – 14:00)
email: msc.neurorehabilitation@gmail.com , neurorehabilitation@uth.gr
Προθεςμία Τποβολήσ αιτήςεων: Από 9 Ιουνίου ζωσ 20 Ιουλίου 2020
Ημερομηνίεσ ςυνζντευξησ: 27/7/2020 και 28/7/2020
Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων: 3/8/2020
Διεφκυνςθ παραλαβισ δικαιολογθτικϊν και υποβολισ αιτιςεων:
Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Λάριςασ
Γραμματεία ΠΜ «Νευροαποκατάςταςθ»
Γραφεία Δ/ντϊν αρ. 15 2οσ όροφοσ
41110 Μεηοφρλο Λάριςα

Δαρδιϊτθσ Ευκφμιοσ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Νευρολογίασ
Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν «Νευροαποκατάςταςθ»

