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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο
οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με
γνωστικό αντικείμενο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών» (ΦΕΚ 3593, τ. Β’,
31/12/2014). Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης, στη συνέχεια, τη δυνατότητα
λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.
Το πρόγραμμα αρχίζει το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 20172018 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του
ΜΔΕ.
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων,
πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής,
Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Τμήμα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) των Πανεπιστημίων
της Ελλάδος ή ισοδύναμων αναγνωρισμένων του Εξωτερικού, καθώς επίσης
και πτυχιούχοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας, Διαιτολογίας και συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50 κατ’ έτος.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται
συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται
σε 560 Ευρώ ανά εξάμηνο.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η
διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί
βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας
(επισυνάπτεται στην προκήρυξη), ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση της
Γραμματείας, κας Ε. Φελούκα, metabolicbonediseases@yahoo.gr, από 29
Ιανουαρίου έως και 26 Φεβρουαρίου 2018.

Υποβολή δικαιολογητικών
Οι υποψήφιοι, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης υποψηφιότητάς
τους, θα ειδοποιηθούν από τη Γραμματεία για τον τόπο και χρόνο της
υποβολής των δικαιολογητικών τους.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
metabolicbonediseases@yahoo.gr
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και
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email:

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται στην προκήρυξη)
Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)
Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (εάν
υπάρχει)
Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους
σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
Βιογραφικό σημείωμα
Δύο συστατικές επιστολές
Αποδεικτικά
επαγγελματικής
εμπειρίας
και
επιστημονικής
δραστηριότητας (δημοσιεύσεις, έρευνα κ.α)
Την υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΥ (Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών)
οι οποίοι γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού.
Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι
φάκελοι των υποψηφίων και στη συνέχεια όσοι υποψήφιοι πληρούν τις
προϋποθέσεις θα κληθούν για προφορική συνέντευξη.

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ
Ισμήνη-Νίκη Δοντά

