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Άρθρο 1.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Η Επιστήμη του Στρες και η
Προαγωγή της Υγείας” πραγματοποιείται με βάση την

απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 03.06.2014, την
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Αθηνών στις 01.11.2014, και κατόπιν αντικατάστασης της
υπ. αριθμ. 96633/Β7 (ΦΕΚ 1565/Β΄/25−10−2006) με τον αριθμ. πράξης 82 (1) Αντικατάσταση της
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 96633/Β7 (ΦΕΚ 1565/Β΄/25−10−2006) που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Η επιστήμη του Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναμόρφωση του προγράμματος»
όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 1401/Β΄ 07-07-2017

Άρθρο 2.
.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Επιστήμη του
Στρες και η Προαγωγή της Υγείας» είναι η παροχή υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης του στρες. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο παραπάνω ευρύ και αναπτυσσόμενο
πεδίο, προσφέροντας βαθιά κατανόηση της ψυχονευροενδοκρινολογίας του στρες, της διάγνωσης, της
μέτρησης του αποτελεσματικού ελέγχου του και της προαγωγής υγείας, σε μεμονωμένα άτομα, αλλά
και σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση με το πέρας της
παρακολούθησης, να κατανοούν πλήρως του μηχανισμούς σύνδεσης του στρες με την υγεία και τη
νοσολογία και να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν προγράμματα ελέγχου του στρες, με
σκοπό την πρόληψη της ασθένειας, την προαγωγή της υγείας, καθώς επίσης και στην εφαρμογή εθνικών
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στρατηγικών ελέγχου του στρες στα πλαίσια συγκεκριμένων προληπτικών προγραμμάτων και
προγραμμάτων προαγωγής υγείας στη χώρα μας.
Ειδικότερα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ θα μπορούν :
•

Να στελεχώσουν κρατικούς και μη κρατικούς οργανισμούς /φορείς και δομές στις υπηρεσίες
υγείας (όλων των βαθμίδων), της εκπαίδευσης των MME κ.λπ.

•

Να διδάσκουν σε Τμήματα των Ανωτάτων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που
έχουν ως αντικείμενο την υγεία, την πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, την
ψυχολογία, την παιδαγωγική, τα MME

•

Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες στον
τομέα της έρευνας, του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της αξιολόγησης προγραμμάτων
ελέγχου του στρες στην οικογένεια, την κοινότητα, το σχολείο, τον τόπο δουλειάς, αφού
αποτελεί και προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την διαμόρφωση πολιτικής στον
τομέα της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.

•

Να εφαρμόσουν στην κλινική πράξη επιστημονικές μετρήσεις του στρες, παρεμβατικά
προγράμματα διαχείρισης του στρες καθώς και ολιστικές προσεγγίσεις για την προστασία, την
προαγωγή και τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής ατόμων και επιμέρους ομάδων
του πληθυσμού.

•

Να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3.

Η επιτυχής παρακολούθηση του ΠΜΣ, όπως αυτό περιγράφεται από το πρόγραμμα
σπουδών, οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Η

Επιστήμη του Στρες, και η Προαγωγή της Υγείας, MSc in Stress Science and Health Promotion.

Άρθρο 4.

Η διοίκηση του ΠΜΣ απαρτίζεται από συγκεκριμένα όργανα και καθορίζεται από τις
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και τις προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου Πλαισίου 2083/92.
Αναλυτικά τα Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ περιλαμβάνουν:
1. Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ασκεί όλες τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3685/08 (ΦΕΚ 148 Α΄):
-

Η προκήρυξη του ΠΜΣ, οι προβλεπόμενοι όροι φοίτησης και τα αντίστοιχα δίδακτρα.
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-

Ο αριθμός των εισακτέων και η διαδικασία επιλογής τους.

-

Ο καθορισμός του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος για κάθε εξάμηνο, τροποποίηση όπου
θεωρείται απαραίτητο.

-

Ο καθορισμός όλων των απαραίτητων χρονοδιαγραμμάτων.

-

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

-

Θέματα σχετικά με τις απουσίες και τα παρουσιολόγια.

-

Ανακήρυξη μεταπτυχιακών υποτρόφων.

-

Καθορίζει τον υπεύθυνο συντονιστή των μαθημάτων.

-

Κατανομή κονδυλίων και δαπάνες του ΠΜΣ.

-

Συγκροτεί την Επιστημονική Επιτροπή.

-

Αποφασίζει για κάθε άλλο ανακύπτων θέμα το οποίο δεν περιγράφεται στον Εσωτερικό
Κανονισμό Σπουδών.

2. Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόεδρος της
Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, και η δομή της συμπληρώνεται με τη
συμμετοχή 2 μελών, όλοι μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε
περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης κάποιου μέλους της Επιτροπής, τότε τα υπόλοιπα μέλη
καλούνται να ψηφίσουν την αντικατάστασή του, ενώ ο Πρόεδρος είναι εκείνος που εισηγείται τις
υποψηφιότητες. Τρέχοντα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Μέλη της είναι οι κ.κ:
-

Χρυσάνθη Τζουμάκα Μπακούλα, Ομότιμη Καθηγήτρια.

-

Ζουμάκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής.

Στα καθήκοντα της Συντονιστικής Επιτροπής, περιλαμβάνονται εισηγήσεις προς Γενική Συνέλευση
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής, επί θεμάτων διαδικασίας και λειτουργίας του ΠΜΣ.

3. Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τον τίτλο αυτό φέρει ο Καθηγητής της
Ιατρικής Σχολής κ. Χρούσος Γεώργιος, και στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται όλες οι
εισηγήσεις που αφορούν στην επιτυχή και πλήρη λειτουργία και εφαρμογή του εν λόγω ΜΠΣ, οι
οποίες υποβάλλονται προς την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής.

3. Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έλεγχος του στρες και
Προαγωγή της Υγείας”. Ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται τόσο από
μέλη ΔΕΠ όσο και από άλλους έγκριτους και καταξιωμένους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στα
γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το ΠΜΣ, είναι η συμβουλευτική και

επιστημονική

γνωμοδότηση επί θεμάτων εκπαιδευτικών, όπως το περιεχόμενο σπουδών, αλλά και επί θεμάτων
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λειτουργίας και δημοσιότητας, καθώς και εκπόνησης άλλων τυχόν δραστηριοτήτων οι οποίες δεν
εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών. Η επιστημονική επιτροπή συγκαλείται κατόπιν απόφασης του
Διευθυντή, ο οποίος και πρέπει να φροντίζει για την τακτικότητα των συναντήσεων. Κάθε απόφαση που
λαμβάνεται από την Επιστημονική Επιτροπή κοινοποιείται στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Δεν
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής, και κατόπιν εισηγήσεως του
Διευθυντή και απόφασης των μελών της μπορεί να προσκληθεί κάποιο νέο μέλος.
4. Επιστημονικό, Ερευνητικό, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό. Αφορά την επιστημονική,
ερευνητική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη λειτουργία του ΠΜΣ. Στο προσωπικό ανήκουν:
-

Γραμματειακή υποστήριξη.

-

Υπεύθυνος οργάνωσης/συντονιστής.

-

Ερευνητικό, επιστημονικό προσωπικό.

Επιστημονικά Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι ο καθηγητής κ. Γεώργιος Χρούσος.

Άρθρο 5.

Η Προκήρυξη των θέσεων εισακτέων του ΠΜΣ, γίνεται τον Μάιο κάθε ακαδημαϊκού
έτους, ενώ με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η ημερομηνία αυτή μπορεί να

τροποποιηθεί ανάλογα. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 ανά
έτος. Ο ακριβής αριθμός θα καθορίζεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής και σύμφωνα με την
υποδομή των τμημάτων, τον αριθμό των διδασκόντων, και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους και
κατόπιν εγκρίσεως της ΓΣΕΣ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
•

Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Παιδαγωγικής,
Ψυχολογίας, MME, Διαιτολογίας, Φυσικής Αγωγής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικών Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών, Εκπαίδευσης της Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, Φιλολογίας, Μουσικών Σπουδών, της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

•

Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ Επισκεπτών−τριών Υγείας, Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, Κοινωνικής
Εργασίας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Προσχολικής Αγωγής,
Αισθητικής και Κοσμητολογίας, ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

•

Λοιπών συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Η προκήρυξη ανακοινώνεται στους υποψήφιους φοιτητές με τη δημοσιοποίηση της τόσο στον δικτυακό
τόπο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της Ιατρικής σχολής, όσο και στον έντυπο τύπο. Η
δημοσιοποίηση της προκήρυξης υποστηρίζεται από την Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών της
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Σχολής. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν στις σχετικές προθεσμίες που περιγράφονται από την
προκήρυξη όλα τα έντυπα για κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας.

Άρθρο 6.

Η Συντονιστική Επιτροπή

επιτελεί και το

ρόλο

της Επιτροπής Επιλογής

Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.). Η Επιτροπή έχει ως ρόλο την αξιολόγηση των
υποψηφίων και την καταγραφή τους κατά σειρά επιτυχίας και εγκρίνει την τελική επιλογή των φοιτητών
του Π.Μ.Σ, απόφαση την οποία επικυρώνει η ΓΣΕΣ ( Ν 2083/92 αρ12 παρ 2α).

Άρθρο 7.

Για την επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν οριστεί συγκεκριμένα
κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται αναλόγως. Επί της διαδικασίας, οι

φοιτητές θα πρέπει στον χρόνο της προθεσμίας που αναφέρεται στην προκήρυξη να προσκομίσουν στη
Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής, φάκελο ο οποίος να περιέχει:
•

Ειδική αίτηση που προμηθεύεται ο υποψήφιος από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.

•

Αντίγραφο πτυχίου (αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους
σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής).

•

Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.

•

Πλήρες βιβλιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφει
ο υποψήφιος του λόγους για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα.

•

Κατάθεση αντιγράφου προηγούμενης πτυχιακής εργασίας.

•

Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, στις οποίες περιγράφεται η ακαδημαϊκή επίδοση, η
εργασιακή επίδοση, αλλά και στοιχεία του χαρακτήρα του υποψηφίου. Οι επιστολές βρίσκονται
η κάθε μία ξεχωριστά σε σφραγισμένο φάκελο, υπογεγραμμένο από το άτομο που δίδει την
συστατική επιστολή.

•

Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο υποψήφιος.

•

Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας. Τα αποδεκτά τεστ και πτυχία περιλαμβάνουν: First Certificate in
English (Lower) και άνω, εξέταση TOEFL του τελευταίου εξαμήνου (με συνολικό βαθμό
τουλάχιστον 250 και 5.0 για την έκθεση, εάν πρόκειται για τεστ στο κομπιούτερ, ενώ για γραπτό
τεστ το σκορ πρέπει να είναι τουλάχιστον 600 και 5.0 για την έκθεση), IELTS (με συνολικό βαθμό
τουλάχιστον 7.0 και 7.0 για την έκθεση). Για τους μη έχοντες επίσημο τίτλο η Σ.Ε. ελέγχει την
επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια
σχετικής γραπτής εξέτασης, ενώ άριστη γνώση αποδεικνύεται και με πτυχίο πανεπιστημίου του
εξωτερικού.

5

•

Πιστοποιημένη επάρκεια ελληνικής γλώσσας, εφόσον ο υποψήφιος είναι αλλοδαπός (Ν 2083 /92
αρ 12 παρ 2α).

•

Πιστοποιητικό γνώσης ΗΥ (ΕCDL ή αντίστοιχο πτυχίο πιστοποίησης αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
ή προπτυχιακό μάθημα Ηλ/κών Υπολογιστών, ή άλλο σχετικό πτυχίο).

•

Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του
μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.

Σε δεύτερο στάδιο, οι πρώτοι 50 υποψήφιοι φοιτητές που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των
φακέλων, θα κληθούν σε χρόνο που ανακοινώνεται εγκαίρως για συνέντευξη. Στόχος της συνέντευξης
είναι να αναδειχθούν στοιχεία που αφορούν στους λόγους για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους
κατάρτισης. Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μετά από πρόταση της ΣΕ από τη ΓΣΕΣ.
Κάθε θεσπισμένο κριτήριο έχει έναν συντελεστή από τον οποίο προκύπτει η βαθμολογία του κάθε
υποψηφίου στα επιμέρους κριτήρια, από το άθροισμα των οποίων προκύπτει ο τελικός βαθμός του
υποψηφίου.

Αναλυτικότερα:
Κριτήριο

Συντελεστής

Μέγιστη
επίδοση

Βαθμός πρώτου πτυχίου (βαθμός 6-10)

10 x

100

Συνέντευξη (βαθμός 1-10)

10 x

100

Άλλα πτυχία ή σχετικές πιστοποιήσεις δεξιοτήτων και

4x

40

10 x

100

4x

40

Προσκόμιση συστατικών επιστολών

2x

20

Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας ( βαθμός 1-10) ή και ελληνικής

10 x

100

10 x

100

γνώσεων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του
ΠΜΣ (βαθμός 1-10 για το κάθε ένα)
Ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο του ΠΜΣ (βαθμός 1-10)
Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις, πιστοποιητικών
(βαθμός 1-10)

γλώσσας αν πρόκειται για αλλοδαπούς φοιτητές
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
(βαθμός 1-10)
Σύνολο

500
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Με βάση την τελική βαθμολογία των υποψηφίων καταρτίζεται ο αξιολογικός πίνακας επιτυχόντων και
ένας αριθμός επιλαχόντων, ώστε σε περίπτωση όπου κάποιος από τους επιτυχόντες δεν εγγραφεί, τότε
τη θέση καταλαμβάνει ο αμέσως πρώτος επιλαχόντας και ούτω καθ’ εξής.

Άρθρο 8.

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ απαρτίζεται από 4 εξάμηνα σπουδών, στα οποία
περιλαμβάνεται και η πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά

τη διάρκεια του Γ’ και Δ’ εξαμήνου σπουδών και για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της, οι φοιτητές
πρέπει να συμπληρώνουν τουλάχιστον 8 ώρες εβδομαδιαίως, να συμπληρώνουν και να παραδίδουν
υπογεγραμμένο σχετικό δελτίο παρακολούθησης, όπου περιγράφονται οι δραστηριότητες στις οποίες
συμμετείχαν. Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθήσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης, που συνολικά αποφέρει 30 πιστωτικές μονάδες, 15 σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Για την λήψη
του ΠΜΣ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 120 πιστωτικών μονάδων (30 πιστωτικές μονάδες για
κάθε εξάμηνο) και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα γίνεται γνωστό στους φοιτητές στις αρχές κάθε εξαμήνου σπουδών, με την
ευθύνη της Συντονιστική Επιτροπής, η οποία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του ή αλλαγής του
διδάσκοντα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, είτε λόγω κωλύματος του προσκεκλημένου ομιλητή, είτε
λόγω άλλων μη προβλεπόμενων παραγόντων. Το πρόγραμμα μπορεί να διαμορφώνεται σε όλες τις
μέρες της εβδομάδος και μπορεί να περιλαμβάνει από 4 έως 8 ώρες ημερησίως ανάλογα με τις ανάγκες
των μαθημάτων. Παράλληλα μάθημα που χάθηκε είτε λόγω απουσίας του καθηγητή είτε λόγω
κωλύματος των φοιτητών ή για οιονδήποτε μη προβλέψιμο λόγο αναπληρώνεται άμεσα και
ειδοποιούνται οι φοιτητές.
Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και ο μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων
απουσιών ανέρχεται στις 3 ανά έτος. Οι φοιτητές κατά την προσέλευση και την αποχώρηση τους από
κάποιο μάθημα, υποχρεούνται να υπογράψουν, επιβεβαιώνοντας έτσι την παρουσία τους σε αυτό, ενώ
οι παρουσίες μπορεί να παίρνονται κατά οιανδήποτε τρόπο αποφασίζει η Συντονιστική επιτροπή. Η ΣΕ
με αποφασή της αξιολογεί το τυχόν ποσοστό απουσιών των φοιτητών, και εφόσον δεν συντρέχει
σημαντικό ζήτημα υγείας, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του μαθήματος στο οποίο
απουσίασε η

μπορεί να ζητηθεί η επανάληψη του συνόλου του μαθήματος η ενοτήτων του

μαθήματος στο οποίο υπήρξε ελλιπής παρακολούθηση, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πιστωτικές

ΕΞΑΜΗΝΟ

Μονάδες
Ψυχονευροενδοκρινολογία του στρες

8

Α

7

Βασικές Αρχές της Επιστήμης του Στρες

8

Α

Βασικές Αρχές Στατιστικής

4

Α

Μεθοδολογία Έρευνας στον χώρο της Υγείας

4

Α

Προαγωγή Υγείας, αρχές, στόχοι, σχεδιασμός

6

Α

Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

6

Β

Το στρες στην εργασία

4

Β

Στρες και τρόπος ζωής-στρες και νοσολογία

7

Β

Στρες και κοινότητα (στρες και φύλο, ηλικιωμένοι, παιδί,

5

Β

8

Β

Πρακτική Άσκηση

15

Γ

Διπλωματική εργασία

15

Γ

Πρακτική Άσκηση

15

Δ

Διπλωματική εργασία

15

Δ

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

σχολείο, οικογένεια, φυσικές καταστροφές )
Η επιστήμη της διαχείρισης του στρες
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων 30
Σύνολο πιστωτικών μονάδων ΠΜΣ

Άρθρο 9

120

Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών και
αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας

καθορίζεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε συνεργασία με τον μεταπτυχιακό φοιτητή, και εγκρίνεται
από τη ΓΣΕΣ μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται και
παρουσιάζεται από τον φοιτητή ενώπιων τριμελούς επιτροπής, η οποία καθορίζεται από την
Συντονιστική Επιτροπή και στην όποια συμμετέχει και ο επιβλέπων καθηγητής.
Η διαδικασία είναι ανοικτή και υποχρεωτικά θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή και οι φοιτητές του ΠΜΣ.
Η διπλωματική εργασία κατατίθεται σε 4 αντίγραφα (3 για κάθε μέλος) και 1 στην γραμματεία και
συνοδεύεται από 2 τουλάχιστον αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή. Ο χρόνος παρουσίασης
ανακοινώνεται εγκαίρως στους φοιτητές και καθορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Η μορφή και το
περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας ακολουθούν το πρότυπο της επιστημονικής έρευνας, και
παρέχονται αναλυτικές οδηγίες στον «σχετικό οδηγό εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» ο οποίος
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κανονισμού σπουδών. Η ποιότητα των διπλωματικών εργασιών θα
πρέπει να επιτρέπει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τους σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και
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συνέδρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πριν την παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πρέπει
να έχει υποβληθεί επιστημονικό άρθρο σε έγκριτα ξενόγλωσσα

επιστημονικά περιοδικά με τα

αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας και της στάθμισης εργαλείου μέτρησης του στρες σύμφωνα
με τις οδηγίες που θα έχουν δοθεί για τα παραδοτέα και αναφέρονται στον οδηγό σπουδών.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής αδυνατεί να ολοκληρώσει τη Διπλωματική του Εργασία κατά την περίοδο
αυτή, τότε θα πρέπει να καταθέσει σχετική αίτηση προς τη Σ.Ε. υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντά
του, στην οποία να αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης, αιτώντας παράλληλα την παράταση της
χρονικής περιόδου εκπόνησής της.
Είναι δυνατόν, με απόφαση της ΓΣΕΣ κατόπιν προτάσεως της Σ.Ε., μετά από την αντίστοιχη τεκμηριωμένη
σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, να παρατείνεται ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με ανώτατο όριο τρείς (3) μήνες επιπλέον του κανονικού διετούς
κύκλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, η καθυστερημένη υποβολή της διπλωματικής δεν μπορεί να
ξεπεράσει τα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα μετά τον κανονικό κύκλο σπουδών, πέραν των οποίων ο
φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή στη Σ.Ε. (συνολική επιτρεπτή διάρκεια
σπουδών τρία (3) ακαδημαϊκά έτη), η οποία και τελικώς αποφασίζει.

Άρθρο 10.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης, ο υποψήφιος θα
πρέπει να έχει συγκεντρώσει 120 πιστωτικές μονάδες. Φοιτητές οι οποίοι δεν

εκπληρώνουν τα χρονικά κριτήρια του άρθρου 8, και εφόσον δεν έχει αποφασιστεί από την ΣΕ σχετική
παράταση χρόνου, λόγω ειδικών συνθηκών (φύση διπλωματικής εργασίας, ασθένεια κτλ), διαγράφονται
από τα μητρώα του προγράμματος. Η ΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να εξειδικεύσει περαιτέρω τις
προϋποθέσεις απόκτησης του ΠΜΣ.

Άρθρο 11.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα γίνεται σε εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑ) σε καθορισμένες μέρες και

ώρες για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται δύναται με τη σύμφωνη γνώμη
του εκάστοτε διδάσκοντα να βιντεοσκοπούνται για εκπαιδευτικούς λόγους. Παράλληλα, κάποια
μαθήματα θεωρητικά ή εργαστηριακά, μπορεί να εκπονούνται σε άλλους χώρους διδασκαλίας της
Ιατρικής Σχολής ή άλλων συνεργαζόμενων σχολών, ή άλλων φορέων.

Άρθρο 12.

Διδάσκοντες στο ΠΜΣ μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ

της Ιατρικής Σχολής του

Πανεπιστημίου Αθηνών και ΔΕΠ άλλων σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ομότιμοι καθηγητές ΑΕΙ ΚΑΙ
ΤΕΙ, επιστήμονες και ειδικοί επί των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ, της ημεδαπής και αλλοδαπής
αντίστοιχων Τμημάτων που διαθέτουν τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα (3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄).
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Άρθρο 13.

Προκειμένου οι φοιτητές να παρακολουθήσουν το ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή
διδάκτρων, το ύψος των οποίων έχει οριστεί στα 8.000 ευρώ, ποσό το οποίο

αποπληρώνεται σε 4 δόσεις, 2 χιλιάδες το εξάμηνο, τα οποία θα πρέπει να πληρώνονται το πρώτο
δεκαήμερο έναρξης του εξαμήνου. Επίσης υπάρχει προεγγραφή ύψους 500 ευρώ που αφαιρείται από το
ποσό της πρώτης δόσης και δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εγγραφής. Μετά την
καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Η μη καταβολή του συνόλου των
διδάκτρων στο ως άνω χρονικό διάστημα, συνεπάγεται μη εκπλήρωση των όρων παρακολούθησης και
συνεπώς ο φοιτητής δεν μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του, να παρουσιάσει την διπλωματική του
εργασία ή να λάβει μέρος σε τελικές εξετάσεις, να λάβει πτυχίο εφόσον δεν καλυφτούν οικονομικές του
υποχρεώσεις και διαγράφεται. Στο ύψος των διδάκτρων δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν άλλα έξοδα
δίδακτρα όπως εκπαιδευτικά ταξίδια και μετακινήσεις, ή άλλο εκπαιδευτικό υλικό και βιβλία πλην όσων
διανέμονται δωρεάν στα πλαίσια εκπόνησης του ΠΜΣ.
Με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής περιόδου η Συντονιστική Επιτροπή

υποβάλει τον οικονομικό

προϋπολογισμό του ΠΜΣ στην ΓΣΕΣ, η οποία δίδει την τελική έγκριση. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του ΕΚΠΑ αποτελεί τον οικονομικό διαχειριστικό φορέα. Η ΣΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει
τροποποίηση του προϋπολογισμού, αίτημα το οποίο μεταφέρει στην ΓΣΕΣ.
Μέρος του προϋπολογισμού μπορεί να καλύπτεται και από άλλες πηγές χρηματοδότησης όπως
χορηγίες, δωρεές από οποιαδήποτε πηγή, εξεύρεση υποτροφιών, διεξαγωγή επ’ αμοιβή σεμιναρίων,
εκτέλεση ερευνητικών έργων, χρήματα τα οποία θα αξιοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη
λειτουργία του ΠΜΣ και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποκλειστικός διαχειριστικός
φορέας είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Άρθρο 14.

Ο έλεγχος τυχόν παραπτωμάτων πειθαρχικής φύσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών
διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας όπως αυτές

περιγράφονται και για τους προπτυχιακούς φοιτητές. Αποκλεισμός από το Π.Μ.Σ ή ακόμα και ανάκληση
του Τίτλου Σπουδών, μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα

αντιγραφής κατά την διενέργεια των

εξετάσεων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, καθώς και όταν γίνεται ιδιοποίηση θεωριών,
απόψεων ή πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.
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Άρθρο 15.

Η ΓΣΕΣ, μετά από πρόταση της Σ.Ε είναι το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση
υποτροφιών σε φοιτητές του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 16.

Η εξέταση και αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών πέραν των τελικών γραπτών
εξέτασων, μπορεί να γίνεται με ενδιάμεσα τεστ προόδου, τα οποία καθορίζονται

ημερολογιακά και αποτυπώνονται στο πρόγραμμα μαθημάτων, με προετοιμασία και παρουσίαση ή
κατάθεση εργασίας. Η βαθμολογική ποσόστοση των τεστ αυτών διαφέρει από μάθημα σε μάθημα, και
αυτή καθορίζεται από τον εκάστοτε υπεύθυνο καθηγητή και με τη σύμφωνη γνώμη της ΣΕ. Οι δοκιμασίες
αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις ανάπτυξης, καθώς και
συνδυασμό αυτών.
Εκτός των επιμέρους τεστ, η αξιολόγηση ενός μαθήματος μπορεί να προκύπτει και από την
προετοιμασία, παράδοση και παρουσίαση σχετικής εργασίας, η οποία ανατίθεται στους φοιτητές σε
έγκαιρο χρόνο και η οποία παραδίδεται και παρουσιάζεται επίσης σε καθορισμένο χρόνο, καθώς επίσης
και με άλλου τύπου ασκήσεις και εργασίες που πραγματοποιούνται είτε κατά τον χρόνο διεξαγωγής
των διαλέξεων είτε ως εργασία στο σπίτι.
Φοιτητής που αποτυγχάνει στις τελικές εξετάσεις, έχει ακόμη δύο πρόσθετες ευκαιρίες εξέτασης.

Άρθρο 17.

1. Οι φοιτητές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των Οργάνων του
Τμήματος, της Σ.Ε. και του Ε.Κ.Π.Α., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Ανάρμοστη συμπεριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού φοιτητή προς
διδάσκοντα, επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Π.Μ.Σ, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Σ.Ε. για διαγραφή του από το Π.Μ.Σ.
2.

Εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, για τους οποίους αποφαίνεται η Σ.Ε., ο φοιτητής μπορεί να
ζητήσει την αναστολή των μεταπτυχιακών σπουδών του μέχρι ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Εντούτοις,
στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επιπλέον καταβολή αντιτίμου ίσου με το 15% του ετήσιου
πληρωτέου ποσού, ως επιπλέον κόστος στο συνολικό ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ.

3.

Ως αρμόδιο όργανο για κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με το ΠΜΣ και το οποίο δεν περιλαμβάνεται
στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό ή στην Πράξη Πρύτανη λειτουργίας του ΠΜΣ είναι η Συντονιστική
Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία εισηγείται στην ΓΣΕΣ προς έγκριση.

Άρθρο 18.

Το αντίγραφο πτυχίου του ΜΔΕ ορίζεται ακολούθως:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

«Ο/Η …………………………………………………... του ………………… πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, μετά την ευδόκιμη παρακολούθηση των
μαθημάτων και την επιτυχή δοκιμασία στις προβλεπόμενες εξετάσεις του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», έτυχε
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, με βαθμό «…………….», την 00/00/00.»
Σε πίστωση των ανωτέρω εκδίδεται το παρόν Δίπλωμα

Αθήνα, …/…/…
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ………………………………………………………..
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
……………………………………………………….

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

……….…………………………………….
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