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ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟ 2020-2021 

  
Ζ Ηαηξηθή Σρνιή ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ (ΔΚΠΑ) 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί δηεηέο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ κε ηίηιν: 

«Ογκολογία Θώρακα: ύγτρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρεσνα» 

“Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research” 

Το ΠΜΣ οδηγεί ζηην απονομή Διπλώμαηος Μεηαπηστιακών Σποσδών (Δ.Μ.Σ.) και Τίηλοσ Σποσδών Master (MSc). 
 

Τν πξφγξακκα ζα μεθηλήζεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2020. Γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ. απνηειεί ε δηεπηζηεκνληθή 

Μεηαπηπρηαθή Δθπαίδεπζε θαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ησλ λενπιαζκάησλ ηεο 

Θσξαθηθήο Κνηιφηεηαο (πλεχκνλα, ππεδσθφηα, ζχκνπ, νηζνθάγνπ θιπ). Δθπαηδεπηηθφο ζηφρνο ηνπ ΠΜΣ είλαη ε 

απφθηεζε ζχγρξνλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο στα νεοπλάσματα τοσ θώρακα, ε θαηάξηηζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο πξφιεςεο (πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο), έγθαηξεο δηάγλσζεο, πνιπζεκαηηθήο 

(multidisciplinary) ζεξαπείαο, βαζηθήο θαη θιηληθήο έξεπλαο ζηελ Ογθνινγία Θψξαθα. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.Σ. πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιψκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ (Γ.Μ.Σ.) νξίδεηαη 

ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Τα ηέιε θνίηεζεο ηνπ ΠΜΣ νξίδνληαη ζε 4.000 επξψ γηα φιν ην πξφγξακκα. Καηαβάιινληαη ζε 4 ηζφπνζεο δφζεηο (1.000 

επξψ αλά εμάκελν, ζπλνιηθά 4 εμάκελα). Τν ΠΜΣ δχλαηαη λα ρνξεγήζεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ππνηξνθηψλ ν νπνίνο ζα 

εμαξηεζεί απφ ηε δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε θαη κε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.  

 

Σην Π.Μ.Σ. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ΑΔΗ ησλ Τκεκάησλ Δπηζηεκψλ Υγείαο (Ηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, Ννζειεπηηθήο, 

Βηνινγίαο θα) θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θχθινπ ζπνπδψλ ησλ Τκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ 

απφ ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, θαζψο θαη απφθνηηνη άιισλ Τκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ή θαη 

Τερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγψλ, αλαγλσξηζκέλσλ ηεο αιινδαπήο φπσο 

Δπαγγεικαηίεο Υγείαο (Δπηζηεκψλ Υγείαο, Τκήκα Ννζειεπηηθήο ΑΔΗ, Τκήκα Βηνινγηθνχ, Τκήκα Φαξκαθεπηηθήο). 

Δπίζεο, θάηνρνη πηπρίνπ Τ.Δ.Η. ηκεκάησλ Ννζειεπηηθήο, Ηαηξηθψλ Δξγαζηεξίσλ θαη ινηπά ΤΔΗ Δπηζηεκψλ Υγείαο, Σρνιή 

Γεκφζηαο Υγείαο), ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο. 
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Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζα είλαη 30 θαη΄ αλψηαην φξην. Ζ πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ. 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ηε ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, καδί κε ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά έως και 15-09-2020 ηλεκηρονικά  ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜΣ: thoraciconcology@med.uoa.gr,  ΓΝΘΑ «Ζ 

Σσηεξία», Ογθνινγηθή Μνλάδα Γ Παλ/θήο Παζνινγηθήο Κιηληθήο,   

Λ. Μεζνγείσλ 152, 115 27 Αζήλα. Κηίξην Ε (ηέινο θίηξηλεο γξακκήο, 3νο φξνθνο), ηει: 210-7700220, 6942491100 . 

 

Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζα γίλεη απφ ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή κε βάζε: 

α) Τα ππνβαιιφκελα πξνο αμηνιφγεζε δηθαηνινγεηηθά, 

β) Τηο ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίεο ζα γίλνπλ κεηά απφ ηειεθσληθή ζπλελλφεζε θαη πξφζθιεζε κε e-mail  

γ) γξαπηέο εμεηάζεηο  πνιιαπιήο επηινγήο 

 

 

Ο Διεσθσντής τοσ ΠΜ 

Αν. Καθηγητής Πέτρος Μπακάκος 
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