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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ KAI ΝΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ηράκλειο, 11 Ιουλίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 9620
Θέμα: Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ» της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων
και Νέων" σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017, του ΦΕΚ Επανίδρυσης (Β' 2139_11.06.2018) και
του ΦΕΚ Κανονισμού (Β’ 2586_03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων,
Εφήβων και Νέων» (MSc in "Emergencies and Intensive Care in Children, Adolescents and
Young Adults"), μετά από σπουδές διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές της Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων, Εφήβων και
Νέων.
Σκοπός του Προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες, έτσι ώστε να
αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια
ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης όπως είναι η Επείγουσα και Εντατική
Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο γνωσιολογικό και
επιστημονικό πεδίο των πρόσφατα δυναμικά αναπτυσσόμενων πολυδύναμων Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας. Επίσης, να εφοδιάσει ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και άλλους
επιστήμονες από το χώρο των Επιστημών Υγείας με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και
πρακτικές και διοικητικές δεξιότητες που αφορούν στην Εντατική Θεραπεία και Επείγουσα
Ιατρική στην Παιδική, Εφηβική και Νεανική ηλικία.
Η διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.),
είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα: 2 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο
για εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας.
Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η παρακολούθηση υποχρεωτική. H διάρθρωση
των μαθημάτων θα είναι τέτοια ώστε να καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση του
Προγράμματος και από εργαζόμενους.
Η Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της
μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική.
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Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Νοσηλευτικής ΤΕΙ της
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, γ) άλλων
τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου όπως Φυσικοθεραπείας,
Επισκεπτών Υγείας, Μαιευτικής, δ) μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.
Κατ' εξαίρεση, όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ, αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά προς αναγνώριση, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους τίτλους
σπουδών τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα τον
Οκτώβριο.
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
αλλά πρόκειται να τις ολοκληρώσουν πριν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα τον Οκτώβριο.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές ανά έτος.
Υποβολή Δικαιολογητικών
Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση Συμμετοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση από την
ιστοσελίδα του Προγράμματος

http://www.med.uoc.gr/?q=metaptyxiaka/programmata/entatiki-paidion

2. Αντίγραφο Πτυχίου (για πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού χρειάζεται
πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης
που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου)
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
4. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας. Εάν το πτυχίο δεν είναι επιπέδου Β2 ή ανώτερο, οι
υποψήφιοι, θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα
5. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την διδακτική/επαγγελματική
εμπειρία, την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου
6. Κατάλογος Δημοσιεύσεων ή Επιστημονικών Εργασιών (εάν υπάρχουν)
7. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) σε μορφή .jpg ή .png. Η φωτογραφία
θα πρέπει να φέρει το όνομα του/της υποψηφίου.
Όλα τα παραπάνω (εκτός από την αίτηση) πρέπει να αποτελούν ΕΝΑ ενιαίο αρχείο μορφής
Portable Document Format (PDF), το οποίο θα φέρει το όνομα του/της υποψηφίου. Η
διάταξη των εγγράφων στο αρχείο αυτό, θα πρέπει να είναι ίδια με τη σειρά των
δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω.
Η Αίτηση πρέπει να είναι σε αρχείο κειμένου WORD χωρίς υπογραφή.
Η Αίτηση και τα δικαιολογητικά να σταλούν στη Γραμματεία με e-mail στη διεύθυνση:

postgradsecr@med.uoc.gr

8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές. Οι επιστολές αυτές πρέπει να σταλούν από τον ίδιο τον
συντάκτη με e-mail στη διεύθυνση postgradsecr@med.uoc.gr με την ένδειξη «Συστατική για
υποψήφιο του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων Εφήβων και Νέων" μέχρι
και τις 07.09.2018 και πρέπει να περιλαμβάνουν την ιδιότητα και τα πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας του συντάκτη.
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Τέλη Φοίτησης
Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 2.400€, για
το σύνολο των σπουδών του Προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης θα καταβάλλονται σε
περιόδους που θα ορίσει η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της
Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων
οργάνων του Πανεπιστημίου, σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ. Σε περίπτωση διακοπής
της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.
Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης
Μέχρι 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν
αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά
κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Εάν
οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Προγράμματος. Οι επιτυχόντες ΜΦ που επιθυμούν
να κάνουν αίτηση για απαλλαγή, θα κληθούν από τη γραμματεία να υποβάλλουν αίτηση
είτε κατά την περίοδο των εγγραφών, είτε αργότερα.
Υποτροφίες
O αριθμός των υποτροφιών που θα απονέμει το Πρόγραμμα θα ορίζεται με απόφαση της
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του
Προγράμματος, ανάλογα με το διαθέσιμα ποσά. Οι υποτροφίες μπορούν να έχουν τη
μορφή μείωσης των τελών φοίτησης ή μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης. Η επιλογή
των υποτρόφων θα γίνεται με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.
Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων
Φορέων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά (μέσω ειδικής
πλατφόρμας, για την οποία θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση), κατά την περίοδο των
εγγραφών ή αργότερα.
Χρονοδιάγραμμα
 16 Ιουλίου 2018 - 7 Σεπτεμβρίου 2018: Διάρκεια υποβολής αιτήσεων
 17 Σεπτεμβρίου 2018: Εξέταση Αγγλικής Γλώσσας
Για την ακριβή ώρα της εξέτασης και το χώρο διεξαγωγής της θα ενημερωθούν οι
υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
 18 Σεπτεμβρίου 2018: Συνέντευξη
Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων και το χώρο διεξαγωγής τους θα ενημερωθούν οι
υποψήφιοι από τη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω e-mail.
 Οκτώβρης 2018:
Α. Εγγραφές με προσκόμιση των εξής δικαιολογητικών:
– Έντυπο εγγραφής
– Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (αφορά μόνον όσους
δεν είχαν προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά τη διάρκεια των αιτήσεων) ή
βεβαίωση ολοκλήρωσης προπτυχιακών σπουδών, για όσους δεν έχουν λάβει το
πτυχίο τους
– Βεβαίωση υποβολής των δικαιολογητικών
σπουδών/αναγνώρισης ομοταγούς στον ΔΟΑΤΑΠ

για

την

αναγνώριση

τίτλου
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– Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου για ξένους υπηκόους
Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποιο από τα παραπάνω δικαιολογητικά,
ΔΕΝ θα είναι εφικτή η εγγραφή.
Β. Έναρξη μαθημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται
στη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ. 281039 4868, 4526, 4615 και email
postgradsecr@med.uoc.gr)
Η Διευθύντρια
του ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία
Παίδων, Εφήβων και Νέων"

Ο Κοσμήτορας
της Ιατρικής Σχολής

Κονδύλη Ευμορφία, Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια

Καθηγητής Γ. Κοντάκης
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