ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διασυνδετική
Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»,
διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (ΜSc) (ΦΕΚ 3695 Β’/29/08/2018).
Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 3685/2008,
την 11-06-2008 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, την από 3-3-2009 απόφαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αθηνών και την υπ’ αρ. 8 32887/Β7 απόφαση του Υφυπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αριθμός
φύλλου 1914, τεύχος Β’, 8 Σεπτεμβρίου 2009.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας,
Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και άλλων Τμημάτων συναφούς αντικειμένου
Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (Ν. 3685/2008, ΦΕΚ 148 Α’, άρθρο 4 παρ.
1α).
Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών ορίζεται σε σαράντα (40).
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά
κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 (χίλια)
ευρώ ανά εξάμηνο.
Το ΠΜΣ έχει διάρκεια 4 εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη), υποχρεωτική
παρακολούθηση απογευματινών μαθημάτων και πρωινή πρακτική άσκηση
(διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου).
Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής και
Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) με βάση τα δικαιολογητικά
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που ακολουθούν και την συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η
δυνατότητα και το κίνητρο (motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., και η πρόθεσή τους να απασχοληθούν σε αντικείμενα
σχετικά με το Π.Μ.Σ. (βλ. κριτήρια επιλογής υποψηφίων στο παράρτημα).
Ανακοίνωση για τον τόπο και χρόνο των συνεντεύξεων, θα υπάρξει στις
ιστοσελίδες του ΠΜΣ http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και
http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου, που θα δοθεί
με την κατάθεση των αιτήσεων.
Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών
είναι δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επιλογής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 4 Μαρτίου 2019
έως και 8 Απριλίου 2019 στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α.
(γραφείο 4 1ος όροφος) Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, τηλ. 2107462914 κα Ε. Μαρκόγλου και
Β. Ευσταθίου (Δευτέρα και Πέμπτη, 09:30 – 13:00) και με ταχυαποστολή τις
παραπάνω μέρες και ώρες.
Τα μαθήματα του νέου κύκλου του ΠΜΣ «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Aπαρτιωμένη
Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2019,
στο νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», στο κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α..

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στην οποία να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά
όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο που αναφέρεται σε αυτήν
(αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του ΠΜΣ στις ιστοσελίδες
http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και
http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr )
2. Βιογραφικό Σημείωμα
Προσοχή: Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Α.Μ.Φ.) θα
αξιολογήσει μόνο τα στοιχεία της Αίτησης και του Βιογραφικού Σημειώματος,
τα οποία αποδεικνύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3. Αντίγραφο πτυχίου με σαφή τον βαθμό πτυχίου και τον χαρακτηρισμό του
(«Καλώς», «Λίαν καλώς», «Άριστα»). Για τους πτυχιούχους του εξωτερικού
απαραίτητη και η κατάθεση βεβαίωσης ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Αντίγραφο άλλου πτυχίου ή πτυχίων (εάν υπάρχουν), ή άλλων τίτλων σπουδών
(εάν υπάρχουν).
5. Δύο Συστατικές Επιστολές, σε χωριστούς κλειστούς φακέλους.
6. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των
οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(βρίσκεται στην Αίτηση).
7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2).
8. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (εάν υπάρχει).
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9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου
για υποψηφιότητα συμμετοχής στο ΠΜΣ “Διασυνδετική Ψυχιατρική:
Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας” του ακαδημαϊκού έτους
(συμπληρώνεται ανάλογα) έχω επισυνάψει τα απαραίτητα Δικαιολογητικά.
Δηλώνω, επίσης, ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει έχουν αληθές
περιεχόμενο».
10. Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται (μόνο για τους κατόχους άνω του ενός
πτυχίου), σύμφωνα με ποια κριτήρια επιλογής που περιλαμβάνονται στους
πίνακες του Παραρτήματος (σελ. 4-8), θα αξιολογηθούν.
Προσοχή:
Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων εσωκλείονται σε ένα «φάκελο με λάστιχο».

Πληροφορίες:
 Noσοκομείο Αττικόν, κτήριο Α.Κ.Ι.Σ.Α., 2107462914 κα Ε. Μαρκόγλου και κα
Β. Ευσταθίου.
 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Ιατρικής Σχολής , τηλ. 210-746 2032
 Στις ιστοσελίδες του Προγράμματος
http://school.med.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes και
http://liaisonpsychiatry.med.uoa.gr )

Αθήνα, 11/02/2019
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ρ. ΓΟΥΡΝΕΛΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Συντελεστής

Άριστα

7x

70

1x
2x

10
20

4x

20

10 x

100

10 x

100

Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ***
1. Ερευνητική εμπειρία
2. παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων
2. επιστημονικές ανακοινώσεις
3. επιστημονικές δημοσιεύσεις
[βαθμ. 1-10]

9 x
5x
6x
10 x

90
50
60
100

Εργασιακή εμπειρία - εθελοντική εργασία - κλινική άσκηση, σε υπηρεσίες
υγείας σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ. 1-10]

8x

80

30 x

300

Γενικός βαθμός πτυχίου*
Δεύτερο πτυχίο σε περίπτωση κατοχής άνω του 1 πτυχίων :
Γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου
-

Συνάφεια ως προς το αντικείμενο του ΠΜΣ

Συνάφεια ιατρικής ειδικότητας** [βαθμ. 1-5]
1. Μεταπτυχιακοί, μετεκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών, σχετικοί με το
αντικείμενο του ΠΜΣ
2. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπείες
[βαθμ. 1-10]

Συνέντευξη, όπου εκτιμώνται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο
(motivation) του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ και η
πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ. 110]

Άθροισμα
1000
*Ο γενικός βαθμός πτυχίου και ο γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου θα υπολογίζονται ως εξής: όπου Άριστα=10,
όπου Λίαν Καλώς=8,5 και όπου Καλώς=6,5.
**Βλ. Πίνακα κατάταξης των ιατρικών ειδικοτήτων βάσει της συνάφειας προς το αντικείμενο του ΠΜΣ (Πίνακας 5)
***Αξιολογείται το είδος και εξετάζεται η βαρύτητα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του υποψηφίου στα
ανωτέρω.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Γενικός βαθμός πτυχίου*
Δεύτερο πτυχίο σε περίπτωση κατοχής άνω του 1 πτυχίων :
Γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου
-

Συνάφεια ως προς το αντικείμενο του ΠΜΣ

1. Μεταπτυχιακοί, μετεκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών, σχετικοί με το
αντικείμενο του ΠΜΣ
2. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπείες
[βαθμ. 1-10]
Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ***
1. Ερευνητική εμπειρία
2. παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων
2. επιστημονικές ανακοινώσεις
3. επιστημονικές δημοσιεύσεις
[βαθμ. 1-10]
Εργασιακή εμπειρία - εθελοντική εργασία - κλινική άσκηση, σε υπηρεσίες
υγείας σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ. 1-10]
Συνέντευξη, όπου εκτιμώνται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο
(motivation) του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ και η
πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ. 110]

Συντελεστής

Άριστα

7x

70

1x
2x

10
20

10 x

100

10 x

100

9x
5x
6x
10 x

90
50
60
100

10 x

100

30 x

300

Άθροισμα
1000
*Ο γενικός βαθμός πτυχίου και ο γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου θα υπολογίζονται ως εξής: όπου Άριστα=10,
όπου Λίαν Καλώς=8,5 και όπου Καλώς=6,5.
**Αξιολογείται το είδος και εξετάζεται η βαρύτητα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του υποψηφίου στα
ανωτέρω.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Γενικός βαθμός πτυχίου*
Δεύτερο πτυχίο σε περίπτωση κατοχής άνω του 1 πτυχίων :
Γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου
-

Συνάφεια ως προς το αντικείμενο του ΠΜΣ

1. Μεταπτυχιακοί, μετεκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών, σχετικοί με το
αντικείμενο του ΠΜΣ
2. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπείες
[βαθμ. 1-10]
Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ***
1. Ερευνητική εμπειρία
2. παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων
2. επιστημονικές ανακοινώσεις
3. επιστημονικές δημοσιεύσεις
[βαθμ. 1-10]
Εργασιακή εμπειρία - εθελοντική εργασία - κλινική άσκηση, σε υπηρεσίες
υγείας σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ. 1-10]
Συνέντευξη, όπου εκτιμώνται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο
(motivation) του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ και η
πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ. 110]

Συντελεστής

Άριστα

7x

70

1x
2x

10
20

10 x

100

10 x

100

9x
5x
6x
10 x

90
50
60
100

10 x

100

30 x

300

Άθροισμα
1000
*Ο γενικός βαθμός πτυχίου και ο γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου θα υπολογίζονται ως εξής: όπου Άριστα=10,
όπου Λίαν Καλώς=8,5 και όπου Καλώς=6,5.
**Αξιολογείται το είδος και εξετάζεται η βαρύτητα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του υποψηφίου στα
ανωτέρω.

6

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΦΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΜΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
Γενικός βαθμός πτυχίου*
Δεύτερο πτυχίο σε περίπτωση κατοχής άνω του 1 πτυχίων :
Γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου
-

Συνάφεια ως προς το αντικείμενο του ΠΜΣ

1. Μεταπτυχιακοί, μετεκπαιδευτικοί τίτλοι σπουδών, σχετικοί με το
αντικείμενο του ΠΜΣ
2. Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπείες
[βαθμ. 1-10]
Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του
Π.Μ.Σ***
1. Ερευνητική εμπειρία
2. παρακολούθηση συνεδρίων και ημερίδων
2. επιστημονικές ανακοινώσεις
3. επιστημονικές δημοσιεύσεις
[βαθμ. 1-10]
Εργασιακή εμπειρία - εθελοντική εργασία - κλινική άσκηση, σε υπηρεσίες
υγείας σχετικές με το αντικείμενο του ΠΜΣ [βαθμ. 1-10]
Συνέντευξη, όπου εκτιμώνται μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο
(motivation) του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ΠΜΣ και η
πρόθεσή του να απασχοληθεί σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ [βαθμ. 110]

Συντελεστής

Άριστα

7x

70

1x
2x

10
20

10 x

100

10 x

100

9x
5x
6x
10 x

90
50
60
100

10 x

100

30 x

300

Άθροισμα
1000
*Ο γενικός βαθμός πτυχίου και ο γενικός βαθμός δεύτερου πτυχίου θα υπολογίζονται ως εξής: όπου Άριστα=10,
όπου Λίαν Καλώς=8,5 και όπου Καλώς=6,5.
**Αξιολογείται το είδος και εξετάζεται η βαρύτητα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής του υποψηφίου στα
ανωτέρω.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ IAΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ* ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ «ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ**»
ΜΕ ΤΟ ΠΜΣ «ΔΙΑΣΥΝΔΕΤΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ»
(*IAΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 415 /1994, ΦΕΚ 236, τ. Α, 29/12/94)
(**ΣΥΝΑΦΕΙΑ: Σχέση μεταξύ αντικειμένων και δυνατότητα συμβολής στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης στην
Διασυνδετική Ψυχιατρική)
ΣΗΜ.1: Στον παρόντα πίνακα το κριτήριο της «συνάφειας» έχει ποσοτικοποιηθεί και αναφέρεται ως Συντελεστής
Συνάφειας (Σ.Σ).
ΣΗΜ.2: Βαθμολ. Σ.Σ. = 1 – 5.
ΣΗΜ.3: Η κατάταξη σε κατηγορίες (1α, 1β, 2α, 2β…κλπ) των ιατρικών ειδικοτήτων έχει γίνει βάσει του Σ.Σ. κάθε
κατηγορίας ειδικοτήτων ομοειδούς συνάφειας.
ΣΗΜ.4: Στον παρόντα πίνακα συμπεριλαμβάνεται ο Σ.Σ. για τους πτυχιούχους Ιατρικής αναμονή ειδικότητας ή σε
αγροτικό ιατρείο και για τους πτυχιούχους Ιατρικής χωρίς εγγραφή για αναμονή ειδικότητας (βλ. 4α, 5α αντίστοιχα).
ΣΗΜ.5: Ειδικότητες ή εξειδικεύσεις που δεν αναφέρονται στον παρόντα πίνακα θα βαθμολογούνται με τον Σ.Σ. της
συγγενέστερης ειδικότητας από τις αναφερόμενες στον πίνακα.
1α. Σ.Σ. = 5

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

1β. Σ.Σ. = 5

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η Σ.Ε. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2α. Σ.Σ. = 4

ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
2β. Σ.Σ. = 4

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ/Η Σ.Ε. ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
3. Σ.Σ. = 3

ΙΑΤΡΟΣ Σ.Ε. ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Η Σ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
4. Σ.Σ. = 2

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
5. ΣΣ.=1

ΙΑΤΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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