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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει , το διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (κατόπιν έγκρισης της του από το ΥΠΕΠΘ
σύμφωνα με το Ν.4485/2017), το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine), μετά την
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την παρούσα ανακοινώνεται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η
έναρξη των μαθημάτων του Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο 2021. Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα
περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα και το τέταρτο εξάμηνο
αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τί προσφέρει το Π.Μ.Σ.
 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal
and Maternal Medicine).
 Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε
αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά.
 Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα Εμβρυομητρικής Ιατρικής π.χ. σεμινάρια
ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων,
συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες
επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.
 Πρακτική άσκηση σε θέματα μεθοδολογίας έρευνας καλύπτοντας όλο το φάσμα της έρευνας:
σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου και εντύπων έγγραφης συγκατάθεσης, την υποβολή
αίτησης σε Επιτροπή Βιοηθικής, τη σύνταξη ερωτηματολογίων και αντίστοιχων ηλεκτρονικών
αρχείων αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων, την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση
πρακτικών θεμάτων στη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση και επιδημιολογική
σημασιολόγηση των στοιχείων, την παρουσίαση και επικοινωνία των αποτελεσμάτων της
έρευνας.
 Συμβολή στην επαγγελματική κατάρτιση και διεύρυνση των δυνατοτήτων των αποφοίτων,
εφοδιάζοντας τους με προσόντα που θα διευκολύνουν την επαγγελματική τους
αποκατάσταση ή εξέλιξη, αλλά και την ουσιαστική προσφορά τους στο χώρο της υγείας και
των βιοϊατρικών επιστημών.
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 Εργαστηριακά-πρακτικά μαθήματα καθορισμένου αριθμού κατά τη διάρκεια των εξαμήνων
σπουδών.
 Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από καταξιωμένους ειδικούς διδάσκοντες από ξένα
αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Ευρώπης και των ΗΠΑ.
 Διεξαγωγή μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές
της αλλοδαπής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι
η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική
γλώσσα. Στην περίπτωση που επιλεγούν να φοιτήσουν φοιτητές της αλλοδαπής που δε
γνωρίζουν τη ελληνική γλώσσα, τα μαθήματα θα γίνουν στην αγγλική και για αυτούς θα επιτραπεί
η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Π.Μ.Σ.
 Η τήρηση των δικαιολογημένων απουσιών, όπως αναφέρεται στον Κανονισμό του ΠΜΣ. Οι
παρουσίες λαμβάνονται κατά την έναρξη του μαθήματος και στα ενδιάμεσα διαλείμματα.
 Υποχρεωτική φυσική παρουσία όλων των φοιτητών του Π.Μ.Σ., στα μαθήματα και στις
εξετάσεις του κάθε εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά
ζώσης με ευέλικτο πρόγραμμα και ενίοτε με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό
10%.
 Η τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων ανά εξάμηνο σπουδών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις κάθε εξαμήνου καθώς και για την ολοκλήρωση
των σπουδών με την κατάθεση θέματος διπλωματικής εργασίας και την εκπόνησή της στο
πλαίσιο του τέταρτου εξαμήνου.
 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας: Επιλογή θέματος μέχρι και το 3ο εξάμηνο σπουδών. Το
θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος,
μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να αποτελεί βιβλιογραφική ανασκόπηση.
 Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του Π.Μ.Σ. μετά το πέρα κάθε εξαμήνου
μαθημάτων.
 Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο
σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι(120) ECTS.
Στο Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» (MSc in Fetal and Maternal Medicine)» γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ,
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.
Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές
καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.250 ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή
του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει
δυνατότητα επιστροφής τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα
συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, από 5/04/2021 έως 31/5/2021 στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ, Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Άνω Κλινική, 2ος όροφος Λεωφόρος Β. Σοφίας 76, Αθήνα 11528 Υπόψιν κας Βασιλείου
(Πληροφορίες: 6942451603 καθημερινά και matfetalmed@med.uoa.gr). Με την αποστολή του
φακέλου σας παρακαλούμε να στέλνετε και ηλεκτρονικά τον κωδικό αποστολής, το
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ονοματεπώνυμο σας και την αίτηση μαζί με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά σας και στο email του
ΠΜΣ.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Προσωπική επιστολή αναφοράς των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου
μεταπτυχιακού προγράμματος
4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β2 ή C2 Αγγλικών
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και μετά
από συνέντευξη των υποψηφίων από την Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος.
Αθήνα, Μάρτιος 2021
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πανουλής
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