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Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Τηλ.: 210 7461451& 5 
Ε-Mail:crisismed@outlook.com http://crisis.med.uoa.gr 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-2019 

 
 
Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Ιατρική –Διαχείριση Κρίσεων 
Υγείας»  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει το νέο κύκλο 
σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019.  
 
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας δύο ετών (2017-2019) και οδηγεί στην απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΕ- Μaster’s degree) που αποδίδει 120 ECTS.  
Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε γιατρούς και 
άλλους επιστήμονες που ενδιαφέρονται για ειδικές σπουδές στα αντικείμενα της 
Επείγουσας Ιατρικής και της Ιατρικής Καταστροφών, της Τροπικής και Ταξιδιωτικής  
Ιατρικής, της Επιδημιολογικής Επαγρύπνησης και Επιτήρησης Ταξιδιωτών και 
Μετακινούμενων Πληθυσμών, καθώς και της Υγειονομικής Προστασίας Ευπαθών 
Πληθυσμών. 
 
Αιτήσεις εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν : 
 
1. Πτυχιούχοι σχολών ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
2. Τελειόφοιτοι σχολών ιατρικής, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου 
Σεπτεμβρίου, θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου του  ιδίου έτους. 
3. Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ  & ΤΕΙ  
 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει: 
 
- Θεωρητικά μαθήματα κάθε Τρίτη και Πέμπτη 4-8 μμ στο αμφιθέατρο «Φ. Φέσσας» 
του Λαϊκού Νοσοκομείου 
- Πρακτικές ασκήσεις  και εντατικά σεμινάρια (advanced courses σε κέντρα της 
Ελλάδας και –ενδεχομένως – του εξωτερικού) 
 
 

Σε υποψηφίους  φοιτητές που κατοικούν/ εργάζονται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χλμ από την έδρα 
του ΠΜΣ  δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθούν τα 
μαθήματα μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλε-
εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό αυτό το ΠΜΣ. 
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Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 3η Απριλίου 2016 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο (http://crisis.med.uoa.gr/). 
 
Ακολούθως οι υποψήφιοι θα λάβουν ειδοποίηση για την αποστολή της αίτησης 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών  με φυσικό τρόπο στην γραμματεία 
του ΠΜΣ,  στην διεύθυνση  «Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας», Δήλου 1 και Μ. 
Ασίας, Γουδί ΤΚ 11527 Υπόψιν κας Ηλιάνας Κούκια 

 
Οι υποψήφιοι καλούνται στη συνέχεια από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 
σε προφορική συνέντευξη σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν προσεχώς. 
    
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και τα κριτήρια για την επιλογή των 
υποψηφίων αναφέρονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Μεταπτυχιακού (http://crisis.med.uoa.gr/about/bylaws.php).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: 
 
Στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού:  
210  7461451 & 5/ crisismed@outlook.com / crisis.med.uoa.gr 

 
 
 

Για την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 
Αθήνα 13 Μαρτίου 2017 

 
Εμμανουήλ  Α. Πικουλής 
Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής 
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
Professor of Surgery (Adj), USUHS 
Bethesda, MD, USA 
Διευθυντής  και Επιστημονικά Υπεύθυνος  του ΠΜΣ  
«Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» 
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