ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

«Θρόμβωςη και Αντιθρομβωτική Αγωγή»
Το Τμιμα Ιατρικισ τθσ Σχολισ Επιςτθμϊν Υγείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, ανακοινϊνει τθν
ζναρξθ υποβολισ αιτιςεων για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-2020 του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ
Σπουδϊν (ΜΠΣ) με τίτλο: «Θρόμβωςη και Αντιθρομβωτική Αγωγή», το οποίο οδθγεί ςτθν απονομι
αντίςτοιχου Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ) και διζπετε από τον Κανονιςμό
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.
Το Π.Μ.Σ. ζχει ωσ αποςτολι να καλλιεργεί και να προάγει με τθν ακαδθμαϊκι και εφαρμοςμζνθ
διδαςκαλία και ζρευνα, τθν υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθ ερευνθτϊν και επαγγελματιϊν υγείασ
ςτον προλθπτικό ζλεγχο, τθν διάγνωςθ και κεραπεία τθσ κρόμβωςθσ, αλλά και ςτθν ενδελεχι
γνϊςθ των διάφορων αντικρομβωτικϊν φαρμάκων, ςτθν χριςθ τουσ και ςτθν αντιμετϊπιςθ των
επιπλοκϊν τουσ. Να παρζχει ςτουσ Διπλωματοφχουσ του τα απαραίτθτα εφόδια που κα τουσ
εξαςφαλίςουν τθν άρτια κατάρτιςι τουσ για τθν ακαδθμαϊκι επιςτθμονικι και ερευνθτικι τουσ
ςταδιοδρομία τουσ διεκνϊσ.
Στο ΜΠΣ γίνονται δεκτοί ωσ Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ (ΜΦ) πτυχιοφχοι Τμθμάτων Ιατρικισ των
Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ των ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και
πτυχιοφχοι λοιπϊν ςυναφϊν με το αντικείμενο του Προγράμματοσ τμθμάτων πανεπιςτθμίων και
ΑΤΕΙ.
Η χρονικι διάρκεια ςπουδϊν για τθν απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ)
ορίηεται ςε τρία (3) εξάμθνα, με ζναρξθ τον Φεβρουάριο του 2019. Τα δίδακτρα του ΜΠΣ
ανζρχονται ςε 750 ευρϊ για τα πρϊτα δφο εξάμθνα και 500 ευρϊ για το τελευταίο/τρίτο εξάμθνο.
Υποτροφία για εκπόνθςθ Διδακτορικισ Διατριβισ ςτο Τμιμα Ιατρικισ του Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλίασ, δίδεται ςε ζναν εκ των αριςτευςάντων φοιτθτϊν με κριτιριο τθ βακμολογία του με τθν
προχπόκεςθ ότι κα ολοκλθρϊςει τισ ςπουδζσ του κανονικά με το πζρασ του κφκλου ςπουδϊν που
αρχικά ςυμμετείχε. Το ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςτα 2.000€.
Για τθν απόκτθςθ του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν να
ςυγκεντρϊςουν 90 Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS) ςυνολικά, από τθν παρακολοφκθςθ και εξζταςθ
κακϊσ και από τθν εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ. Οι φοιτθτζσ/τριεσ οφείλουν
να παρακολουκιςουν εννζα (9) υποχρεωτικά μακιματα. Τα μακιματα του ΜΠΣ
πραγματοποιοφνται μία (1) φορά το μινα Παραςκευι απόγευμα και Σάββατο. Η γλϊςςα
διδαςκαλίασ του ΜΠΣ είναι θ Ελλθνικι και θ Αγγλικι. Η γλϊςςα εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ
μπορεί να είναι τόςο θ Ελλθνικι όςο και θ Αγγλικι.
Η επιλογι των φοιτθτϊν ςτο ΜΠΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγθςθσ των παρακάτω δικαιολογθτικϊν:
1. Αίτηςη υμμετοχήσ (ςτην ιςτοςελίδα του ΜΠ)
2. Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα (ςφμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε ςτην
ιςτοςελίδα του ΜΠ)

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωςη ότι ο υποψήφιοσ εκπλήρωςε τισ εκπαιδευτικζσ του
υποχρεϊςεισ. τισ περιπτϊςεισ πτυχιοφχων πανεπιςτημίων τησ αλλοδαπήσ
ςυνυποβάλλεται πιςτοποιητικό αναγνϊριςησ από ΔΟΑΣΑΠ
4. Αντίγραφο Αναλυτικήσ Βαθμολογίασ
5. Επιςτημονικζσ δημοςιεφςεισ, διακρίςεισ, και αποδεικτικά ερευνητικήσ δραςτηριότητασ
(εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά επαγγελματικήσ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν)
7. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
8. Φωτοτυπία δφο όψεων τησ αςτυνομικήσ ταυτότητασ
9. Αποδεικτικό γνϊςησ ξζνων γλωςςϊν επίςημα μεταφραςμζνο
10. Δφο φωτογραφίεσ ταυτότητασ ή μία ηλεκτρονική φωτογραφία
* Σθμειϊςτε ότι κα χρειαςτεί να προςκομίςετε τα πρωτότυπα εντόσ τριϊν (3) θμερϊν εάν ηθτθκοφν
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
Προκεςμία Υποβολισ Αιτιςεων: 15 Οκτωβρίου ζωσ 30 Νοζμβριοσ 2018
(θλεκτρονικά ι με ςφραγίδα ταχυδρομείου ι απόδειξθ courier)
Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων: 16 Δεκεμβρίου 2018
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να ανατρζξουν ςτθν ιςτοςελίδα:
www.med.uth.gr/pms.vasc.thrombosis ι να απευκυνκοφν ςτθ Γραμματεία:
Τθλ: 241 350 1739 (Δευτζρα - Παραςκευι, 10:00-14:00)
Fax: 241 350 1739
e-mail: msc.vasc.thrombosis@gmail.com
Διεφκυνςθ: Γραμματεία ΜΠΣ
Αγγειοχειρουργικι Κλινικι
Α’ πτζρυγα, 3οσ όροφοσ
Π.Γ.Ν. Λάριςασ
Μεηοφρλο, 41110, Λάριςα
Μιλτιάδθσ Ματςάγκασ
Κακθγθτισ Αγγειοχειρουργικισ
Διευκυντισ του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν

