ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την λειτουργία του νέου
κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προαγωγή
Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», διάρκειας τριών (3)
εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Το παρόν Π.Μ.Σ. ιδρύθηκε και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του Νόμου Πλαισίου
3685/2008, την από 11-6-2008 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. 2, 32870/Β7 απόφαση του
Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
αριθμός Φύλλου 1908, τεύχος Β΄, 7 Σεπτεμβρίου 2009 (εκκρεμεί νέο ΦΕΚ).
Η έναρξη των μαθημάτων του νέου κύκλου του Π.Μ.Σ. θα γίνει εντός του 2014 και
περιλαμβάνει τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή
παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (N. 3685/2008, ΦΕΚ 148 Α΄, άρθρο 4, παρ.
1α), πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι (N. 3549/2007, ΦΕΚ 69 Α΄, Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 2, παρ. 1α) και
πτυχιούχοι άλλων ιδρυμάτων ισότιμων των Α.Ε.Ι., π.χ Α.Σ.Ε.Ι. (Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) (N. 3187/2003, ΦΕΚ 233 Α΄, Κεφάλαιο Α΄, άρθρο 1, παρ. 1),
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 319/1995, ΦΕΚ 174 Α΄, Κεφάλαιο
Α΄, άρθρο 1, παρ. 3), κ.λ.π.
Ο αριθμός των εισακτέων είναι κατ’ ανώτατο όριο 40 (σαράντα).
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε
Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000
(χίλια) ευρώ ανά εξάμηνο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 01/07/2014 έως
25/07/2014 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., Δημητρέσσα 10, 5ος όροφος (Τμήμα
Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αιγινήτειο Νοσοκομείο) Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρες 09:00-12:00.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, το οποίο αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
στην ιστοσελίδα www.grammateia.med.uoa.gr

2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να επισυνάπτονται με αριθμητική σειρά
όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π., τα οποία θα πιστοποιούν κάθε στοιχείο
που αναφέρεται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
Προσοχή: Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) θα
αξιολογήσει μόνο τα στοιχεία 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»). Επίσης, πρέπει να επισυνάπτεται αναλυτική
βαθμολογία εάν υπάρχει. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους πτυχιούχους του
εξωτερικού, οι οποίοι πρέπει, επίσης, να καταθέσουν και βεβαίωση 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.
7. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.*
8. Πιστοποιητικό χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.*
9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: «Δηλώνω ότι στην αίτησή μου για
υποψηφιότητα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. “Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη
Ψυχιατρικών Διαταραχών” του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 έχω επισυνάψει τα
Δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4 (εάν υπάρχει), 5, 6, 7, 8 σε μορφή πρωτοτύπων εγγράφων ή
αντιγράφων, τα οποία είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο. Δηλώνω, επίσης,
ότι όσα πιστοποιητικά έχω καταθέσει σε μορφή απλού φωτοτυπημένου εγγράφου προς
απόδειξη των στοιχείων που αναφέρω στο Βιογραφικό μου Σημείωμα
(Δικαιολογητικό 2) είναι γνήσια και έχουν αληθές περιεχόμενο».
*Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εάν δεν υπάρχουν
αντίστοιχα διπλώματα, μπορεί να βεβαιωθεί μέσω πιστοποιητικών ή άλλου είδους εγγράφων, που να
βεβαιώνουν την επάρκεια των υποψηφίων στα εν λόγω αντικείμενα.

Η κατάθεση όλων των παραπάνω δικαιολογητικών (εκτός του 4) αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.
Η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής
Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και την
συνέντευξη, όπου θα εκτιμηθούν μεταξύ άλλων η δυνατότητα και το κίνητρο
(motivation) των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., η
δυνατότητα εφαρμογής Προγραμμάτων Προαγωγής-Πρόληψης και η πρόθεσή τους να
απασχοληθούν σε αντικείμενα σχετικά με το Π.Μ.Σ. (βλ. κριτήρια επιλογής υποψηφίων
στο αρχείο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π.Μ.Σ.» στην ιστοσελίδα Διαδικτύου:
http://grammateia.med.uoa.gr).
Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών είναι
δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων της επιλογής.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους με την επίδειξη της
αστυνομικής τους ταυτότητας, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου.
Προσοχή:
Α) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων να εσωκλείονται σε ένα «φάκελο με λάστιχο».
Β) Οι επιστημονικές εργασίες (π.χ. δημοσιεύσεις, κ.ά.) των υποψηφίων να κατατίθενται
σε έντυπη μορφή.
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