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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
«Αλγολογία και Ανακουφιςτική / Παρηγορική Φροντίδα»

Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ,
ανακοινϊνει ότι από το χειμερινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2020 -2021 κα
λειτουργιςει
το
νζο
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακϊν
«Αλγολογία
και
Ανακουφιςτική/Παρηγορική Φροντίδα»
(https://www.med.uth.gr/msc.algology/wp-content/uploads/2021/03/FEK_idryshs.pdf).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογι πτυχιοφχοι των Σχολϊν Επιςτθμϊν
Υγείασ και των Σχολϊν Ψυχοκοινωνικισ Κατεφκυνςθσ τθσ θμεδαπισ ι των
ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ το οποίο ζχει αναγνωριςτεί από το
Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό Αναγνϊριςθσ Τίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ
(ΔΟΑΤΑΠ), ςφμφωνα με το ν. 3328/2005 (Αϋ 80).
Στθν περίπτωςθ αλλοδαπϊν υποψθφίων κεωρείται απαραίτθτθ θ γνϊςθ τθσ
Ελλθνικισ γλϊςςασ που κα αποδεικνφεται από πτυχίο ι μεταπτυχιακό τίτλο
ςπουδϊν Ελλθνικοφ Πανεπιςτθμίου ι Τ.Ε.Ι. ι Απολυτιριο Ελλθνικοφ Λυκείου ι
εξατάξιου Γυμναςίου ι πιςτοποιθτικό Ελλθνομάκειασ από το κζντρο Ελλθνικισ
Γλϊςςασ ι από εξζταςθ από ειδικι επιτροπι που κα ορίηεται ςτο πλαίςιο του
Π.Μ.Σ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία επιλογισ είναι θ
πιςτοποιθμζνθ από επίςθμουσ φορείσ, γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, όπωσ
προκφπτει από τθν κατοχι ενόσ από τα εξισ πτυχία: (α) Ελλθνικό πτυχίο
Γλωςςομάκειασ για τθν Αγγλικι Γλϊςςα επιπζδου τουλάχιςτον Β2, ι άλλο
ιςοδφναμο, όπωσ π.χ. LowerCambridge ι Michigan, κ.α. (β) IELTS, με ελάχιςτο
βακμό 5,5 που να ζχει αποκτθκεί ςτο θμερολογιακό ζτοσ μζχρι τζςςερα ζτθ πριν
από τθν δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ, (γ) TOEFL με ελάχιςτο βακμό 180, που να ζχει
αποκτθκεί ςτο θμερολογιακό ζτοσ μζχρι τζςςερα ζτθ πριν από τθν δθμοςίευςθ τθσ
προκιρυξθσ και (δ) πτυχίο από Αγγλόφωνο Πανεπιςτιμιο ι πτυχίο Αγγλικισ
Φιλολογίασ. Η επάρκεια τθσ ξζνθσ γλϊςςασ μπορεί να αποδεικνφεται και με
εξετάςεισ που κα ορίηονται από τθ Συντονιςτικι Επιτροπι (ΣΕ).

Για τθν επιλογι των υποψθφίων ςτο Π.Μ.Σ. ςυνεκτιμϊνται τα ειδικά προςόντα
τουσ, όπωσ αυτά προκφπτουν από τα δικαιολογθτικά που ζχουν κατατεκεί μζςα ςτισ
προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ με το φάκελο τθσ υποψθφιότθτασ τουσ, ςτθ
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και τθν πρόταςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επιλογισ μετά από
ςυνζντευξθ των υποψθφίων.
Το Π.Μ.Σ. «Αλγολογία και Ανακουφιςτική/Παρηγορική Φροντίδα» είναι πλιρουσ
παρακολοφκθςθσ. Η χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι του Δ.Μ.Σ. είναι
τρία (3) ακαδθμαϊκά εξάμθνα.
Τα τζλθ φοίτθςθσ ορίηονται ςε 2.500 ευρϊ για όλθ τθ διάρκεια ςπουδϊν και
καταβάλλονται ςε τρεισ δόςεισ (Α’ Εξάμθνο: 1000 ευρϊ, Β’ Εξάμθνο: 1000 ευρϊ, Γ’
Εξάμθνο: 500 ευρϊ).Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ το 30% των
εγγραφζντων φοιτθτϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 35 του Ν. 4485/2017.
Τα μακιματα του ΠΜΣ «Αλγολογία και Ανακουφιςτική/Παρηγορική
Φροντίδα»γίνονται δφο (2) μζρεσ κάκε μιναΠαραςκευι(απόγευμα)
και
Σάββατο(πρωί και απόγευμα),ενϊ υπάρχει θ δυνατότθτα τθσ διδαςκαλίασ των
κεωρθτικϊν μακθμάτων με μζςα εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςφμφωνα με τισ
νόμιμεσ διατάξεισ.Το Πρόγραμμα του ΠΜΣ είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του
ΠΜΣ και μπορείτε να το δείτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο:
https://www.med.uth.gr/msc.algology/wp-content/uploads/2021/03/Programma_2021_22.pdf

Η αξιολόγθςθ των υποψθφίων γίνεται με βάςθ το φάκελο κάκε υποψιφιου που
ζχει κατατεκεί ςτθ Γραμματεία. Η αξιολόγθςθ γίνεται από τθν Επιτροπι επιλογισ
του Π.Μ.Σ. που ζχει οριςτεί από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ.
Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ περιγράφεται αναλυτικά ςτον Εςωτερικό
Κανονιςμό Λειτουργίασ, ο οποίοσ βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ και μπορείτε
να τον δείτε ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο:
https://www.med.uth.gr/msc.algology/wp-content/uploads/2021/03/Kanonismos.pdf

Από την Πζμπτη 15 Απριλίου ζωσ και την Σρίτη 1 Ιουνίου 2021, οι ενδιαφερόμενοι
θα καταθζςουν τον φάκελο τησ υποψηφιότητάσ τουσ ςτη Γραμματεία του ΠΜ.
Ο φάκελοσ κα περιζχει τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Αίτθςθ Συμμετοχισ (ςτθ Γραμματεία και ςτθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ)
Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα
Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ ότι ο υποψιφιοσ εκπλιρωςε τισ
εκπαιδευτικζσ του υποχρεϊςεισ. Στισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων
πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ ςφμφωνα με το άρκρο 101, παρ. 5
του Ν.4547/2018, το Τμιμα Ιατρικισ υποβάλλει αίτθςθ
αναγνϊριςθσ του πτυχίου ςτον ΔΟΑΤΑΠ
Αναλυτικι Βακμολογία
Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ, διακρίςεισ, και αποδεικτικά
ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ (εάν υπάρχουν)
Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν)

7.
8.
9.
10.

Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ
Αποδεικτικό γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν
Δφο φωτογραφίεσ ταυτότθτασ

Η αίτθςθ και τα ςυνοδευτικά ζγγραφα κα αποςτζλλονται θλεκτρονικάςτο
msc.algology@uth.grκαι με το ταχυδρομείο ςτθ διεφκυνςθ:
Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Λάριςασ
Αναιςκθςιολογικι Κλινικι
Γραμματεία
Γ Πτζρυγα, 2οσ Όροφοσ, Γραφείο 94
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
ΣΡΙΣΗ 1 ΙΟΤΝΙΟΤ 2021

Για πλθροφορίεσ:
e-mail: msc.algology@uth.gr
τθλ. 6944800807 (κα. Πετςίτθ Αργυρϊ)
2413502953 (κα. Μποφτςθ Βαρβάρα)
Ιςτοςελίδα ΠΜΣ: https://www.med.uth.gr/msc.algology/

