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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

«ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑ» 
 

M.Sc. in “EMERGENCY SURGERY and TRAUMA” 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

 
Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, κατόπιν σχετικών αποφάσεων της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής και της 
Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών διάρκειας τριών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Επείγουσα Χειρουργική & Τραύμα»,  Master of Science (MSc)  «Emergency Surgery and 
Trauma» για το ακαδ. έτος 2022-2023 σύμφωνα με το Ν. 4485/17. 
 
 

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Φεβρουάριο του 2022. 
 
Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. 
 
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε 

Μεταπτυχιακού Φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1250 ευρώ ανά εξάμηνο 
(σύνολο 3750 ευρώ). 

 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Α΄ κύκλου 

σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας καθώς και όλων των συναφών Τμημάτων 
επιστημών υγείας και βιολογικών επιστημών των ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εξοικείωση του μεταπτυχιακού φοιτητή με την επιδημιολογία, την 

παθογένεια, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση, τη συμβατική και στοχευμένη θεραπεία, τις υποστηρικτικές 
δράσεις και την έρευνα. Στόχος του είναι η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου εκπαίδευσης σε 
επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι θα αποκτούν πλήρη επιστημονική κατάρτιση, εν είδη εξειδίκευσης, στις 
επείγουσες χειρουργικές παθήσεις και το τραύμα οι οποίες αν και είναι ιδιαίτερα συχνές δεν 
αντιμετωπίζονται με οργανωμένο τρόπο (σύστημα τραύματος) στην Ελλάδα κατά τα διεθνή πρότυπα. Η 
νόσος είναι συχνή και η διασπορά των τραυματίων σε πολλά νοσοκομεία δεν επιτρέπει την συσσώρευση 
εμπειρίας για την ιδανική αντιμετώπιση. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣ, στον Ελλαδικό ακαδημαϊκό χώρο, 



 

 

το οποίο διεπιστημονικά (multidisciplinary) προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών τόσο 
της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με τους 
συγκεκριμένους τύπους παθήσεων. Η επιμόρφωση και η αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού 
δυναμικού στην Ελλάδα σε ανταγωνιστικά και σύγχρονα ΠΜΣ αποτελεί κίνητρο για την παραμονή τους στον 
Ελλαδικό επιστημονικό χώρο, διαθέτοντας εκπαίδευση παρόμοια με αυτήν που θα αποκτούσαν στο 
εξωτερικό, ώστε να προσφέρουν τα μέγιστα στον ασθενή και στην κοινότητα. Οι απόφοιτοι θα μπορούσαν 
να στελεχώσουν ένα οργανωμένο σύστημα τραύματος που ήδη έχει τεθεί στις προτεραιότητες της 
Ελληνικής πολιτείας.  

 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
• Αίτηση Συμμετοχής (ακολουθεί πρότυπο)  
• Βιογραφικό σημείωμα 
• Αντίγραφο πτυχίου (Οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να ξεκινήσουν τη 

διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 

• Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
• Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή άλλως εξέταση στην αγγλική γλώσσα προς 

πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεως αυτής 
• Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π., Διευθυντές Κλινικών ή Εργοδότες. 
• Υπεύθυνη δήλωση του ν. 105 όπου βεβαιώνεται ότι δεν συμμετέχετε σε άλλο ΠΜΣ  
• Προσωπική συνέντευξη 
 
 
Εφόσον υπάρχουν, είναι επιθυμητό να κατατίθενται δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, 

αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας και επιστημονικό έργο συναφές με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ. 

 
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) κατατίθενται εδώ, έως και την 26η 

μηνός Δεκεμβρίου 2022, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στον 1ο κύκλο μαθημάτων (Φεβρουάριος 
2023). 

 
Μετά την χρονική αυτή στιγμή μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας εδώ και θα 

ειδοποιηθείτε στο email σας για την νέα ημερομηνία έναρξης μαθημάτων. 
 

 
 

Πληροφορίες: 
 

email: ext@med.uoa.gr 
 

 

https://forms.randp.gr/ext_uoa/
https://forms.randp.gr/ext_uoa/
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