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1.υνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Σμήμα Νοσηλευτικής
του ΣΕΙ Αθήνας εισηγούνται την οργάνωση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος
πουδών με τον τίτλο «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» από
το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/08 (ΥΕK 148 Α').
Ση διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική
χολή Αθηνών του ΕΚΠΑ

2.Αντικείμενο – κοπός
Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ..) στις «Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» είναι η παροχή εκπαίδευσης, σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο,
εμπειρία και τεχνογνωσία σε μια ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της σύγχρονης επιστήμης
όπως είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και η Επείγουσα Θεραπεία και
Νοσηλευτική.
β)


Οι βασικοί σκοποί του Π.Μ.. είναι οι εξής:
Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Εντατικής Ιατρικής και Θεραπείας και
ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν τη Νοσηλευτική



Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας



Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή
σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα



Δημιουργία επιστημόνων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, για συνεχή
επιμόρφωση, στους χώρους εργασίας.



τελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων και ιδιαίτερα Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και
ΣΕΠ από ειδικευμένους Νοσηλευτές.



τελέχωση Κινητών Μονάδων για παροχή υπηρεσιών σε προ νοσοκομειακό επίπεδο.
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Προσφορά υπηρεσιών σε Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.



Τψηλού επιπέδου παροχή φροντίδας, με αποτέλεσμα την μείωση των ημερών νοσηλείας
και κατά συνέπεια την μείωση του κόστους νοσηλείας.



Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου



υμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.. θα μπορούν:
Να στελεχώσουν Μονάδες Εντατικής Θεραπείας στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
• Να στελεχώσουν Σμήματα επειγόντων περιστατικών.
• Να στελεχώσουν Κινητές Μονάδες για παροχή υπηρεσιών σε προ νοσοκομειακό επίπεδο.
• Να παρέχουν, αποτελεσματικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε επείγουσες
καταστάσεις, Μαζικές καταστροφές και Θεομηνίες.
• Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

3.Μεταπτυχιακοί Σίτλοι
Σο Π.Μ.. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική». Κάθε μεταπτυχιακός
φοιτητής μετά την λήψη του διπλώματος ειδίκευσης στο ΠΜ «Μονάδες Εντατικής
Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» μπορεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Ο
χρόνος του ΠΜ συνυπολογίζεται στον προβλεπόμενο χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής, ο οποίος θα είναι τουλάχιστον τρία έτη.
Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα Πανεπιστημίου και ΣΕΙ,
των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται εις τους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.
Οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.. περιγράφονται λεπτομερώς στη συνέχεια.
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4.Διάρκεια λειτουργίας
Η χρονική διάρκεια του συγκεκριμένου Π.Μ. θα είναι έως και το ακαδημαϊκό έτος 20222023. Μετά λήξη αυτής της περιόδου επανεξετάζεται η αναγκαιότητα συνέχισης,
τροποποίησης ή μη του προγράμματος.

5.Κατηγορίες Πτυχιούχων
το Π.Μ.. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή
παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Νοσηλευτικής (Πανεπιστημίων και
ΣΕΙ),Μαιευτικής και Κοινοτικής Τγείας, της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων
Σμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ν.3685/2008.

6.Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.. ορίζεται κατ’ ανώτατο σε 35ανά έτος. Ο ακριβής
αριθμός για κάθε έτος καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό
των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους.

7.Φρονική διάρκεια σπουδών ΠΜ
1. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του κατά το άρθρο 3 Μεταπτυχιακού
Σίτλου πουδών είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, εκ των οποίων τα τρία εξάμηνα είναι
εξάμηνα σπουδών και το ένα αναφέρεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
2. Η παρακολούθηση κατά τα τρία εξάμηνα σπουδών είναι υποχρεωτική. Μέχρι και το
τέλος του τρίτου εξαμήνου ορίζεται το θέμα για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας, η οποία παραδίδεται μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου και
την ολοκλήρωση των σπουδών.
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8.Όργανα του Π.Μ..
2.1 Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.. αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
Α. υντονιστική Επιτροπή (άτυπο όργανο που εισηγείται στην ΕΔΕ)
Β. Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
Γ. Διευθυντής πουδών
Δ. Επιστημονική Επιτροπή
Ε. Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Υοιτητών
υντονιστική Επιτροπή (μπορεί να είναι τα ίδια μέλη με τη ΕΔΕ)

9.Ειδική Διατμηματική Επιτροπή
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία απαρτίζεται από 6 μέλη προερχόμενα από
τα συμμετέχοντα στο πρόγραμμα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων, δηλαδή της
Ιατρικής χολής και του Σμήματος Νοσηλευτικής

του ΣΕΙ-Α (3 μέλη από κάθε

συνεργαζόμενο τμήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/08, ΥΕK 148 Α')
Η ΕΔΕ συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων ΓΕ των συμμετεχόντων τμημάτων και τα
οποία εκλέγονται μεταξύ όλων των μελών της ΓΕ κάθε τμήματοςν.3685/08 (ΥΕK 148 Α')
Η Ε.Δ.Ε ασκεί όλες τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3685/08
(ΥΕK 148 Α')
-Καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής των μεταπτυχιακών
φοιτητών, όπως αυτά προβλέπονται στον ν.3685/08 (ΥΕK 148 Α')
-Είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών, διενεργεί τις
εξετάσεις και δύναται να ορίζει κατά περίπτωση επιμέρους επιτροπές εξετάσεων, εάν κριθεί
σκόπιμο από αυτήν.
-Εποπτεύει εν γένει, την τήρηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος
Κανονισμού καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
-Επικυρώνει τους πίνακες των επιτυχόντων
-Καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών.
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-

Αναθέτει τη διδασκαλία μαθημάτων στο Π.Μ..

-

Απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών πουδών.

-

Ορίζει τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή παρακολούθησης των Διπλωματικών
εργασιών για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.

-

Αντιμετωπίζει κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντα Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Π.Μ..

-

Εκλέγει εκ των μελών της τον Διευθυντή πουδών και τον Αναπληρωτή του.

10.Διευθυντής πουδών
Ση θέση του Διευθυντή πουδών καταλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από τις δυο ανώτερες βαθμίδες
(Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής) του Σμήματος της Ιατρικής χολής του
Πανεπιστημίου Αθηνώνή του Σμήματος Νοσηλευτικής του ΣΕΙ Α, με απόφαση της ΓΕ
των Σμημάτων, με την οποία δύναται να επιτραπεί μερική απαλλαγή από τα διδακτικά του
καθήκοντα. Ο Διευθυντής πουδών (και σε περίπτωση κωλύματος ο Αναπληρωτής του) έχει
τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α. υγκαλεί την Ε.Δ.Ε. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει δε των εργασιών
τους
Β. Εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για τα θέματα της αρμοδιότητας της για τα οποία δεν απαιτείται
εισήγηση από άλλο όργανο
Γ. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε.
Δ. Με εξουσιοδότηση της Ε.Δ.Ε συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή η διεκπεραίωση
συγκεκριμένων θεμάτων
Ε. Εποπτεύει συνολικά την υλοποίηση των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε.
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11.Επιστημονική Επιτροπή
Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος
ανεξαρτήτως Σμήματος ή Πανεπιστημίου από το οποίο προέρχονται. υνέρχεται μετά από
απόφαση της Ε.Δ.Ε. για να εκφέρει γνώμη για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα και
βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται.

12.Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) Μεταπτυχιακών Υοιτητών (Μ.Υ.)
Η επιλογή των Μ.Υ. γίνεται από Σριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Σ.Ε.Α) η οποία ορίζεται
από την Ε.Δ.Ε. και συγκροτείται από μέλη των συνεργαζόμενων τμημάτων με τους
Αναπληρωτές τους.
το Π.Μ..«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική», γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή ΣΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/08 (ΥΕK 148 Α'). Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να
γνωρίζουν αποδεδειγμένα μια ξένη γλώσσα(Αγγλικά- Γαλλικά),οι δε αλλοδαποί επαρκώς
την ελληνική (ν.3685/08 (ΥΕK 148 Α'). Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με
συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
- Σο γενικό βαθμό του πτυχίου
- Σην τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
- Σην πρόθεση των υποψηφίων να προχωρήσουν στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
- Σο επιστημονικό έργο (ερευνητικές εργασίες, δημοσιεύσεις κλπ).
- Σην δημόσια συνέντευξη- εξέταση σε καθορισμένη ύλη, από την ΕΕΜΥ
- Σην υποτροφία εσωτερικού του ΙΚΤ (Ιδρύματος Κρατικών Τποτροφιών) οι οποίοι γίνονται
δεκτοί καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού.
- Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας
Με βάση τα παραπάνω για κάθε υποψήφιο διαμορφώνεται μία συνολική βαθμολογία στην
κλίμακα 0 – 100. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία αυτή η
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ΕΕΜΥ προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο ΠΜ καθώς επίσης και
τους υποψηφίους στους οποίους θα πρέπει να χορηγηθεί υποτροφία.
Ο πίνακας επιτυχόντων (επιλεγέντων) επικυρώνεται από την ΕΔΕ(ν.3685/08 (ΥΕK 148 Α')

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών
13.Μεταπτυχιακός Σίτλος
Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, έχει ελάχιστη διάρκεια σπουδών τεσσάρων (4)
εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) εξάμηνα. Οδηγεί στο Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με θέμα: «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα
Νοσηλευτική».
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ΜΥ που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) που
ορίζεται κάθε φορά από την Ε.Δ.Ε. Η διαδικασία επιλογής ολοκληρώνεται με τη συνεδρίαση
της

Ε.Ε.

η

οποία

λαμβάνοντας

υπόψη

τη

συνέντευξη-προφορική

εξέταση

σε

προκαθορισμένη και σχετική με το αντικείμενο του ΠΜ ύλη και τα κριτήρια επιλογής που
αναφέρονται κάθε φορά στην προκήρυξη (π.χ. Βιογραφικό σημείωμα, βαθμός πτυχίου,
τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, συστατικές επιστολές κλπ), καταρτίζει τον
πίνακα των επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΥ.
Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχόντων και επιλαχόντων ΜΥ μπορεί να γίνει μέσα σε 7
εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία
πρέπει να είναι αιτιολογημένη και συγκεκριμένη, κρίνεται τελεσίδικα από την Ε.Δ.Ε. του
Προγράμματος. Η Ε.Δ.Ε. οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάμενο για το
αποτέλεσμα της ένστασης σε προθεσμία 10 ημερών.

14.Τποχρεώσεις και δικαιώματα των ΜΥ
Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών
μαθημάτων που ορίζονται από το πρόγραμμα πουδών. Σο περιεχόμενο και η διάρκεια των
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μαθημάτων καθώς και η κατανομή των διδακτικών μονάδων (Δ.Μ.) καθορίζονται στο
Άρθρο 7 που ακολουθεί.
Οι ΜΥ είναι υποχρεωμένοι:
- Να παρακολουθούν επιτυχώς έναν αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά
μαθήματα. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει μόνο εάν
συμπληρώσει το 80%των ωρών του μαθήματος (Παραδόσεις και Ασκήσεις) του ισχύοντος
προγράμματος σπουδών. ε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να επαναλάβει το
μάθημα.
- Να εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, με τα απαραίτητα συγγράμματα και
φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
- Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν
ανατεθεί για το κάθε μάθημα.
- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να παρακολουθούν συνέδρια, ημερίδες και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με θέματα
συναφή με το αντικείμενο του ΠΜ.
Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή
αποκλεισμού του μεταπτυχιακού φοιτητή από το πρόγραμμα, μετά από εισήγηση του
υπεύθυνου καθηγητή και σχετική απόφαση της ΕΔΕ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν, με αίτηση τους, άδεια αναστολής
της παρακολούθησης των μαθημάτων ή της εκπόνησης της μεταπτυχιακής τους εργασίας.
Η άδεια χορηγείται με απόφαση της ΕΔΕ για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους, μόνο μία
φορά και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε
μικρότερης διάρκειας του ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δύο
ακαδημαϊκά εξάμηνα μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε περιπτώσεις παρατεταμένης ασθένειας,
που πιστοποιείται από δημόσιο φορέα.
Υοιτητής που θα επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα
τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λ.π., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί
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επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος
λαμβάνει άδεια αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του, εξακολουθεί να
υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.

15.Τποτροφίες
Σο ΠΜ «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική» χορηγεί
περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ο οποίος εξαρτάται από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση και
αποφασίζεται από την ΕΔΕ. Οι υποτροφίες χορηγούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους
και έχουν διάρκεια 12 μηνών. Φορηγούνται δε, μετά από απόφαση της ΕΔΕ σε ΜΥ που
αναφέρονται στον πίνακα επιτυχόντων με κριτήριο τη σειρά κατάταξης και κατά
προτεραιότητα σε ΜΥ που δεν είναι μισθωτοί.

16.Διαδικασία απόκτησης Μ.Δ.Ε - Πρόγραμμα μαθημάτων
Σα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του τίτλου
Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι εξαμηνιαία. Η κατανομή του χρόνου ορίζεται ως εξής:
Α΄-Β-Γ΄ διδακτικό εξάμηνο: Μαθήματα Βασικής Τποδομής, Ειδικής Τποδομής και
Μαθήματα

Επιστημονικού

Πεδίου-Ειδίκευσης

(Τποχρεωτικά

και

Επιλεγόμενα),

Δ΄διδακτικό εξάμηνο: εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. τα μαθήματα προβλέπονται
ώρες διδασκαλίας (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσειςκαι κλινική άσκηση).

17.Πρόγραμμα Μαθημάτων
Σα μαθήματα του ΠΜ είναι εξαμηνιαία. τα μαθήματα προβλέπονται ώρες διδασκαλίας
(θεωρία, Υροντιστηριακές ασκήσεις και κλινική άσκηση) Σα προσφερόμενα μαθήματα είναι:
1. Μαθήματα Βασικής υποδομής (ΜΒΤ)
2. Μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΤ)
3. Μαθήματα Επιστημονικού Πεδίου - Ειδίκευσης (ΜΕ)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ

Κωδικός

Π.Μ

Μαθήματος
Εξάμηνο Α΄
ΜΒΤ1

Μεθοδολογία Έρευνας

8

ΜΒΤ2

Βιοστατιστική

6

ΜΕΤ1

Πληροφορική της Τγείας

4

ΜΒΤ3

Παθολογία

6

ΜΒΤ4

ημειολογία

παθολογικού

και

6

χειρουργικού ασθενή
ύνολο

30

Εξάμηνο Β΄
ΜΕ1

Επείγουσα Θεραπεία

9

ΜΕ2

Επείγουσα Νοσηλευτική

9

ΜΕ3

Μαζικές απώλειες υγείας - Διαχείριση

5

Κρίσεων
ΜΕΤ2

Αναισθησιολογία

4

Επιλογής Τποχρεωτικά
ΜΕΤ3
ΜΕ4

υγγραφή επιστημονικής εργασίας

3

Θεωρητικές βάσεις της Νοσηλευτικής

3

Επιστήμης (εφαρμογές στη φροντίδα
υγείας)
ύνολο

30

Εξάμηνο Γ΄
ΜΕ5

Εντατική Θεραπεία

9

ΜΕ6

Εντατική Νοσηλευτική

9

12

ΜΕΤ4

Λοιμώξεις

4

ΜΒΤ5

Κλινική Υαρμακολογία

5

Επιλογής Τποχρεωτικά
ΜΕ7

Νέες Σεχνολογίες στην Επείγουσα

3

Νοσηλευτική και Θεραπεία
ΜΕΤ5

Χυχολογία Τγείας
ύνολο

3
30

Εξάμηνο Δ΄
Διπλωματική Εργασία

30

Γενικό ύνολο

120

18.Αξιολόγηση των ΜΥ
Η αξιολόγηση των ΜΥ γίνεται με δύο τρόπους:
1. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με την εκπόνηση εργασιών που τους αναθέτει ο
εκάστοτε διδάσκοντας
2. το τέλος των διδακτικών εξαμήνων με γραπτές εξετάσεις, με εκπόνηση εργασίας ή/
και προφορική εξέταση που ορίζει ο υπεύθυνος του κάθε μαθήματος.
Για κάθε διδαχθέν μάθημα υπάρχουν δύο περίοδοι εξετάσεων. Η πρώτη διενεργείται κατά
το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο έγινε η
διδασκαλία και η δεύτερη τον επόμενο επτέμβριο. Για την τελική βαθμολογία ενός
μαθήματος ποσοστό τουλάχιστον 60% θα προέρχεται από γραπτές εξετάσεις που δίδονται
κατά την πρώτη ή δεύτερη εξεταστική περίοδο.
ε περίπτωση αποτυχίας στις εξετάσεις (ως βάση επιτυχίας ορίζεται ο βαθμός 6) ο ΜΥ έχει
το δικαίωμα της επανεξέτασης. ε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας η ΕΔΕ αποφασίζει για τη
συνέχιση ή μη των σπουδών του ΜΥ.
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19.Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγγράψει διπλωματική εργασία σε θέμα
συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει ένα
θέμα και υποβάλλει αίτηση στην ΕΔΕ για ορισμό επιβλέποντος. Σην επίβλεψη της
διπλωματικής εργασίας αναλαμβάνει Σριμελής Εξεταστική Επιτροπή(ΣΕΕ) από τα μέλη
ΔΕΠ και Ε.Π. του ΠΜ, μετά από συνεννόηση με τον φοιτητή, και την ανακοινώνει
εγγράφως στην ΕΔΕ. Η TEEέχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της
πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η ΕΔΕ εγκρίνει τις προτάσεις των
μεταπτυχιακών φοιτητών για ορισμό τριμελών Επιτροπών καθώς και τα θέματα των
Διπλωματικών Εργασιών.
Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του
τρίτου ακαδημαϊκού έτους. ε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί λόγοι, η ΕΔΕ αποφασίζει
για την περαιτέρω παράταση αυτής της προθεσμίας.
(Λεπτομέρειες στον Οδηγό Διπλωματικής Εργασίας)

20.Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)
Η διπλωματική εργασία, η οποία κατατίθεται στο τέλος του Δ’ εξαμήνου, εγκρίνεται κατ’
αρχήν από την ΕΔΕ και στη συνέχεια υποστηρίζεται δημόσια σε ανοικτό εμινάριο, ενώπιον
της ΣΕΕ. Προϋπόθεση για την παρουσίαση αποτελεί η κατάθεση της ενδιάμεσης προόδου.
Με τη γραπτή βεβαίωση των μελών της ΣΕΕ ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει την
υποχρέωση

της

διπλωματικής

εργασίας.

Προϋπόθεση

για

την

παρουσίαση

της

διπλωματικής εργασίας αποτελεί η δημοσίευση, η αποδοχή δημοσίευσης ή η βεβαίωση
υποβολής της για δημοσίευση σε περιοδικό με σύστημα κριτών. Με ευθύνη της γραμματείας
του ΠΜ η τήρηση των ανωτέρω. Περαιτέρω προϋπόθεση για την απονομή του ΜΔΕ είναι η
δακτυλογράφηση της εργασίας, σύμφωνα με γενικές οδηγίες που έχουν κοινοποιηθεί στην
ΕΔΕ.
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Η εργασία γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία και βαθμολογείται με κλίμακα 0-10 με
άριστα το 10. Η αρνητική ψήφος αιτιολογείται εγγράφως. Αν η μεταπτυχιακή εργασία
θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση του 6,
τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτίωση της, την
τροποποίηση ορισμένων τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωση της. την τελευταία αυτή
περίπτωση, η επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να έχει
επανυποβληθεί η μεταπτυχιακή εργασία, τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της.
Μετά την παρουσίαση και με ευθύνη του επιβλέποντος και του ΜΥ συντάσσεται πρακτικό
που υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής. Σο πρακτικό, η έκθεση αξιολόγησης καθώς
και τα τέσσερα CDs (το ένα στο αρχείο της Γραμματείας του ΠΜ) της Διπλωματικής
Εργασίας υποβάλλονται στην Γραμματεία της χολής για έκδοση του ΜΔΕ και ορκωμοσία.

21.Διδακτικό προσωπικό
Η επιλογή των διδασκόντων στο ΠΜ (τακτικών ή συνεργαζόμενων) εφ’ όσον είναι κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος, εγκρίνεται από την ΕΔΕ, ύστερα από εισήγηση μέλους της Ε.Δ.Ε.
Κριτήρια επιλογής που συνεκτιμώνται είναι:
Α. Η επιστημονική ειδίκευση σε ένα από τα θεματικά πεδία του ΠΜ
Β. Η επιστημονική ευθύνη ή η ενεργός συμμετοχή σε έρευνες/ προγράμματα που
ασχολούνται με θέματα του ευρύτερου πεδίου των ΜΕΘ και της Επείγουσας Νοσηλευτικής
και Θεραπείας.
Γ. Σο εν γένει επιστημονικό έργο και πρακτικό ενδιαφέρον στο αντικείμενο του ΠΜ
Δ. Προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜ
Κατ΄ εξαίρεση καλούνται και επιστήμονες ή επαγγελματίες χωρίς ΔΔ αλλά με
αναγνωρισμένο κύρος και ειδίκευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο που εμπίπτει στο πεδίο
του ΠΜ.
Δεν επιτρέπεται στα μέλη ΔΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜ.
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22.Οικονομική στήριξη
Οι ΜΥ δικαιούνται όλες τις παροχές των προπτυχιακών Υοιτητών όπως αυτές καθορίζονται
από τους Νόμους 1268/82 και 2083/92 (κουπόνια σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειωμένα έξοδα
συμμετοχής σε ορισμένες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του
Πανεπιστημίου, κλπ)
Οι ΜΥ μπορούν να καλύπτονται οικονομικά από χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας
στα οποία συμμετέχουν.
Σο ΠΜ ενθαρρύνει τους ΜΥ που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, να
επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση των σπουδών τους από διάφορα Ιδρύματα και
Ινστιτούτα.

23.Λοιπές υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Υοιτητών του Προγράμματος
το πλαίσιο της εκπαίδευσης τους οι ΜΥ υποχρεούνται να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ και Ε.Π.
των συμμετεχόντων τμημάτων στην εκτέλεση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων
(εργαστήρια, φροντιστήρια, επιτηρήσεις). Η φύση του έργου που παρέχουν καθορίζονται
από την ΕΔΕ. Η αναγνώριση του έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης
υπογεγραμμένης από τον Διευθυντή πουδών του ΠΜ. Οι ΜΥ μπορούν να προσφέρουν το
πολύ 6 ώρες (ανά εβδομάδα) επικουρική διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και
εξετάσεων, κ.λ.π..

24.Άλλα θέματα
Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.. «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Και
Επείγουσα Νοσηλευτική» για το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό ή
στην υπουργική απόφαση, αρμόδια για να αποφασίσει είναι η ΕΔΕ.
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
τις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική»
Πρόσκληση - Προκήρυξη
Η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Σμήμα Νοσηλευτικής του ΣΕΙ
Αθήνας, συνδιοργανώνουν και συλλειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών
(ΠΜ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις
«Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική».
Ση διοίκηση του ΠΜ ασκεί η Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διάρκεια του ΠΜ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία
των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας» του Γ.Ν.Α «Ο
Ευαγγελισμός» και στο Σμήμα Νοσηλευτικής του ΣΕΙ Αθήνας.
Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων
Νοσηλευτικής, ή αντιστοίχων Σμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων
το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΣΑΠ.
Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την
επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων
σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας,
καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΣΕΙ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
παραγρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΥΕΚ114Α’). Σα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των
εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) του
προγράμματος, μετά από εισήγηση της υντονιστικής Επιτροπής (Ε).
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά
το ακαδημαϊκό έτοςxxxx-xxxx στο ΠΜ για απόκτηση ΜΔΕ είναι έως και τριανταπέντε (35)
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με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα
εγγραφούν στην Ιατρική χολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
ε περίπτωση που για κάποιο από τα ανωτέρω ΑΕΙ δεν καλυφθεί ο προβλεπόμενος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών, μπορεί να αυξηθεί ο αντίστοιχος αριθμός άλλου ΑΕΙ με
απόφαση της υντονιστικής Επιτροπής του ΠΜ. Η παρακολούθηση του Προγράμματος
για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα
λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €. Σα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4
ισόποσες δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο
της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.. απολαμβάνουν όλων των
ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.
Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από
την συνέντευξη, την προφορική εξέταση. Ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής
γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜ, το
αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές
ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η
εντοπιότητα για την πραγματοποίηση της διπλωματικής εργασίας (τέταρτο εξάμηνο), η
προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜ, καλούνται να υποβάλλουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά :


Έντυπη

αίτηση

που

βρίσκεται

στο

site

της

Ιατρικής

χολής

(www.grammateia.med.uoa.gr),


Aντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα
συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η
επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα
μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του επτεμβρίου. ε αυτή την
περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜ θα πρέπει να
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προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο
πτυχίου.


Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΣΑΠ για τους υποψηφίους
που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.



Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών



Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την
ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,



Δύο υστατικές επιστολές



Σεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει),



ύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα,

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΠΜ.
Η ύλη που αφορά την προφορική εξέταση ορίζεται όπως πιο κάτω.
Εξεταστέα Ύλη:
Η
Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται
ακολούθως:
 Σραύμα - Πολυτραυματίας – ΚΕΚ - Κακώσεις πονδυλικής τήλης -Μεταφορά
βαρέως πάσχοντα
 ΣΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά)
Ηλεκτολυτικές Διαταραχές - Διαταραχές Οξεοβασικής
Ισορροπίας – Καταπληξία – ήψη - Πολυοργανική Ανεπάρκεια
 Κώμα – ΑΕΕ
 Εγκαύματα
 Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές οκ, Ανακοπή)
 Αναπνευστικές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)
 Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)
 Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Τπογλυκαιμικό Κώμα)
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2107243320
στον Γραμματέα του ΠΜ κύριο Νικολούτσο Νικόλαο
Ημέρες Λειτουργίας για τους Μεταπτυχιακούς Υοιτητές: Σρίτη - Σετάρτη – Παρασκευή και
αυστηρά: 11:00 - 15:00
Σηλεφωνική επικοινωνία : Καθημερινά και αυστηρά: 12:00 - 14:00
Η Πρόεδρος της ΕΔΕ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

21

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
Αριθμ. Πρωτ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ

ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΦΟΛΗ Ε ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ
«ΜΟΝΑΔΕ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ»
ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΔΙΠΛΨΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ
O/Η …………………. πτυχιούχος του ……………………. του ……………………., μετά από ευδόκιμη παρακολούθηση και επιτυχή
ολοκλήρωση των προβλεπόμενων δοκιμασιών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών πουδών Ειδίκευσης στις «Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική», έτυχε την …/…/… του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και έλαβε
το βαθμό
«….», ………

ε πίστωση των ανωτέρω εκδίδεται το παρόν Δίπλωμα
Αθήνα, ../../...
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΤΣΑΝΗ
……………………………………….

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
…………………………………………….

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΙ
ΑΘΗΝΑ

………………………………………………………………
………………………………………………………

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΗ
ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ

…………………………………………………

………………………………………………………
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