ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Αντιμετώπιση του Πόνου»
Η Γενική Συνέλευση με ειδική σύνθεση της Ιατρικής Σχολής στη συνεδρία της αριθμ.
752α/16-5-2013 αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αντιμετώπιση του
Πόνου», το οποίο πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών
Μαθημάτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνει από 9/9/2013 έως 20/9/2013
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
«Αντιμετώπιση του Πόνου», στο Εργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας αυτοπροσώπως ή με
συστημένη επιστολή τα εξής δικαιολογητικά:
1. Έντυπη αίτηση
2. Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου/ Διπλώματος
3. Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Το ειδικό έντυπο για το βιογραφικό σημείωμα οι
υποψήφιοι μπορούν να το προμηθευτούν από την γραμματεία του Εργαστηρίου Ιατρικής
Ψυχολογίας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.uoi.gr/mdpsycho)
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
6. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
8. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λ.π.)
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι μετά από σχετική προκήρυξη:
Α) Κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής,
Φαρμακευτικής) ή ΤΕΦΑΑ ή Τμημάτων Ψυχολογίας, κατόχων Άδειας Ασκήσεως
Επαγγέλματος, Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αποφοίτους Α.Ε.Ι. ορίζεται γραπτή εξέταση στο μάθημα της
Ιατρικής Ψυχολογίας.
Β) Κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας
(Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών/τριών Υγείας,
Ραδιολογίας- Ακτινολογίας, Δημόσιας Υγείας) καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων του
εξωτερικού.
Για τους υποψηφίους κατόχους πτυχίων Τ.Ε.Ι. ορίζεται εξέταση στα προπτυχιακά μαθήματα της
Φυσιολογίας, της Ανατομίας και της Ιατρικής Ψυχολογίας της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Η εξεταστέα ύλη, η αξιολόγηση των γραπτών όπως και ο τρόπος αξιολόγησης θα καθορίζεται
από τα υπεύθυνα μέλη Δ.Ε.Π. των αντίστοιχων μαθημάτων της Ιατρικής Σχολής με τη συμβολή
των υπευθύνων καθηγητών των αντιστοίχων μαθημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερωθούν για την εξεταστέα ύλη στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (τηλ. 26510 07747, fax.
26510 07874) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.uoi.gr/mdpsycho.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη
Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (τηλ. 26510 07747, fax. 26510 07874)
καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://users.uoi.gr/mdpsycho.

