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• Το πρώτο και µοναδικό αυτο-

δύναµο µεταπτυχιακό στη Φυ-

σικοθεραπεία προσφερόµενο 

από Τµήµα Φυσικοθεραπείας 

Ανώτατης Εκπαίδευσης µε 

πλήρη αναγνώριση από το Υ-

πουργείο Παιδείας. 

• Το πρόγραµµα απευθύνεται σε  

Φυσικοθεραπευτές αποφοίτους 

Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή των οµο-

ταγών αναγνωρισµένων ιδρυ-

µάτων της αλλοδαπής. 

• Εναλλακτικός τρόπος παρακο-

λούθησης µαθηµάτων, µε περι-

ορισµένες ηµέρες συγκεντρωτι-

κής διδασκαλίας για τη διευκό-

λυνση των εργαζοµένων. 

• ∆υνατότητα  επιλογής πλήρους 

ή µερικής  φοίτησης. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

•Έντυπη αίτηση  

•Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα 

•Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου  

•Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθµολογίας ή Παραρτήµατος ∆ιπλώµα-

τος. 

•Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας 

•Αποδεικτικά καλής γνώσης µιας τουλάχι-

στον ξένης γλώσσας 

•Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ή ανακοινώ-

σεις  

•∆ύο Συστατικές Επιστολές 

•Αποδεικτικά συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα ανταλλαγών  

•Βεβαίωση εκπόνησης διπλωµατικής 

εργασίας 

•Αντίγραφο ∆ιπλωµατικής Εργασίας. 

•Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ Π.Μ.Σ 

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η επιστηµονικά τεκµηρι-
ωµένη παραγωγή και µετάδοση προηγµένων γνώσε-
ων, τεχνογνωσίας, κλινικών εργαλείων, µεθοδολο-
γιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσµάτων στον 
επιστηµονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας µε έµφαση 
στη πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολο-
γικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς 
και τραυµατικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές 
στο ερειστικό, µυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό και καρ-
διοαγγειακό σύστηµα. 
Οι θεµατικές ενότητες του µεταπτυχιακού προγράµ-
µατος αναφέρονται στην πρόληψη, βελτίωση και α-
ποκατάσταση, ενώ διακρίνονται σε τρεις επιµέρους 
γενικές θεµατικές περιοχές εµφάνισης διαταραχών: 
στο µυοσκελετικό, νευρικό και καρδιο-αναπνευστικό 
σύστηµα. 
 
Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευµένης 
επιστηµονικής γνώσης και δεξιοτήτων έτσι ώστε οι 
απόφοιτοι: 
να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης 
της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευµένο       

       αντικείµενο του Π.Μ.Σ.         

• να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές 
δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητι-
κών υποθέσεων, το σχεδιασµό και τη 
διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιο-
λόγηση, ανάλυση, και ερµηνεία ερευνη-
τικών αποτελεσµάτων. 

• να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια 
και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτού-
νται, τόσο για την επαγγελµατική, όσο 
και για την ακαδηµαϊκή και ερευνητική 
τους σταδιοδροµία στις ανταγωνιστικές 
συνθήκες που διαµορφώνονται στο 
σύγχρονο Ευρωπαϊκό περιβάλλον αλλά 
και παγκοσµίως. 

• να αποκτήσουν υψηλή επιστηµονική 
κατάρτιση µε σκοπό την παροχή υψη-
λού επιπέδου φυσικοθεραπευτικών 
υπηρεσιών προς όφελος της Ελληνικής 
οικονοµίας και της δηµόσιας υγείας.  
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν  
 

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχια-

κού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στο πρόγραµµα 

πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάµηνα 

σπουδών, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για 

την εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργα-

σίας, ενώ στο πρόγραµµα µερικής φοίτησης ορίζεται 

σε οκτώ (8) εξάµηνα σπουδών, εκ των οποίων το 

έβδοµο και όγδοο διατίθενται για την εκπόνηση της 

µεταπτυχιακής ∆ιπλωµατικής  εργασίας. 

Κατά την διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση µεταπτυχιακών µαθηµάτων και εκπόνηση 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Ο συνολικός 
αριθµός των µαθηµάτων του προγράµµατος που 
πρέπει να παρακολουθήσουν οι µεταπτυχιακοί φοιτη-
τές ανέρχεται σε δώδεκα (12) υποχρεωτικά µαθήµα-
τα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα που αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες ανά εξάµη-
νο σπουδών στο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης. 
Επίσης, κάθε φοιτητής πρέπει να συγγράψει µετα-
πτυχιακή διπλωµατική εργασία, η οποία αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. Στην περίπτωση 
της µερικής φοίτησης, ο µεταπτυχιακός φοιτητής µπο-
ρεί να ολοκληρώσει το ΠΜΣ σε οκτώ (8) εξάµηνα 
σπουδών. Ο φοιτητής έχει την υποχρέωση να παρα-
κολουθήσει δύο (2) µαθήµατα ανά εξάµηνο (από τα 
τέσσερα (4) µαθήµατα που διδάσκονται στο εξάµηνο) 
για τα έξι (6) πρώτα εξάµηνα. Το έβδοµο και όγδοο 
εξάµηνο προορίζονται για τη συγγραφή της διπλωµα-
τικής µεταπτυχιακής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 
τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες. 
 
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτούνται εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές µονάδες. 
 

Ως γλώσσα διδασκαλίας έχει οριστεί η Ελληνική ή/και 

η Αγγλική. 
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α/α Α’ Εξάµηνο 
ΚΩ∆ - Μάθηµα  

Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS)  

1 ΜΠ11 - Μεθοδολογία Έρευνας 8 ECTS 

2 ΜΠ12 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & ∆ραστη-
ριότητας Ι 

8 ECTS 

3 ΜΠ13 - Βιοστατιστική 7 ECTS 

4 ΜΠ14 - Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην 
Αποκατάσταση 

7 ECTS 

 Σύνολο 30 ECTS 

α/α Β’ Εξάµηνο 
ΚΩ∆ - Μάθηµα  

Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS)  

1 ΜΠ21 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & ∆ραστη-
ριότητας ΙΙ 

8 ECTS 

2 ΜΠ22 – Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας 
Κινητικού Συστήµατος 

8 ECTS 

3 ΜΠ23 – Αποκατάσταση Μυοσκελετικών ∆ιαταραχών 7 ECTS 

4 ΜΠ24 – Καρδιο-αναπνευστικοί Περιορισµοί. Απόδο-
ση & Αποκατάσταση 

7 ECTS 

 Σύνολο 30 ECTS 

α/α Γ’ Εξάµηνο 
ΚΩ∆ - Μάθηµα  

Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS)  

1 ΜΠ31 – Ειδικά Κλινικά Θέµατα 8 ECTS 

2 ΜΠ32 – Κλινική Νευροεπιστήµη & Αποκατάσταση 8 ECTS 

3 ΜΠ33 – Συνεχής Επαγγελµατική Εξέλιξη 7 ECTS 

4 ΜΠ34 – Σεµινάριο Προηγµένης Φυσικοθεραπείας 7 ECTS 

 Σύνολο 30 ECTS 

α/α ∆’ Εξάµηνο 
ΚΩ∆ - Μάθηµα  

Πιστωτικές Μονά-
δες (ECTS)  

1 Μεταπτυχιακή ∆ιπλωµατική Εργασία – Master Thesis 30 ECTS 

 Σύνολο 30 ECTS 


