
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

 Ζ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 18.07.2018, απνθάζηζε 

ηελ πξνθήξπμε ηεζζάπων (4) θέζεων κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ γηα ην Ππόγπαμμα 

Μεηαπηςσιακών ποςδών κε ηίηιν «Οπθοδονηική-Orthodontics» γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2018-

2019, ύζηεξα από ηελ έγθξηζε ηνπ Π.Μ.Σ. από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζύκθσλα κε ην ππ’ αξ. 105330/Ε1/26.06.2018 έγγξαθό ηνπ θαη ζε αλακνλή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 

ίδξπζεο θαη ηνπ Καλνληζκνύ, ηα νπνία ζα αλαξηεζνύλ άκεζα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τκήκαηόο καο 

κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 

 

Τν ΠΜΣ «Οπθοδονηική» απνλέκεη Γίπισκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ(ΓΜΣ) ζηελ 

«Οπθοδονηική» («Master of Science in Orthodontics”) 

          

           Ζ ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην Π.Μ.Σ. πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ (ΓΜΣ) νξίδεηαη ζε έξι (6) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο 

εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

           

           Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Μ.Σ. «Οπθοδονηική» νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο 

θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ δύν ρηιίσλ επξώ (2.000 €) αλά εμάκελν. 

Ζ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο γίλεηαη εληόο ηνπ πξώηνπ κελόο ηνπ θάζε εμακήλνπ. 

 

Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νη θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θύθινπ ζπνπδώλ ησλ Τκεκάησλ 

Οδνληηαηξηθήο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ, αλαγλσξηζκέλσλ από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ, ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. 

 

Τν Π.Μ.Σ. «Οξζνδνληηθή» δέρεηαη ηέζζεξεηο (4) θνηηεηέο/ηξηεο αλά αθαδεκατθό έηνο, γηα 

δύν ζπλερόκελα έηε, αθνινπζνύκελα από δηαθνπή εηζδνρήο γηα έλα έηνο, κε δπλαηόηεηα αιιαγήο 

ηνπ αξηζκνύ κε απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο έπεηηα από εηζήγεζε ηεο Σ.Δ. 

 

Απαπαίηηηα δικαιολογηηικά: 

1) Αίηεζε Σπκκεηνρήο   

2) Βηνγξαθηθό Σεκείσκα 

3) Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν πηπρίνπ Οδνληηαηξηθήο ή βεβαίσζε πεξάησζεο ζπνπδώλ  

4) Αλαιπηηθή βαζκνινγία πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη βαζκόο πηπρίνπ  

5) Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ  

6) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εάλ ππάξρνπλ 

7) Φσηνηππία δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  

8) Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

9) Πηζηνπνηεηηθό γισζζνκάζεηαο αγγιηθήο γιώζζαο, επηπέδνπ Γ2 (C2) 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Εθνικόν και Καποδιζηριακόν 
Πανεπιζηήμιον Αθηνών 
---------------ΙΔΡΥΘΕΝ 1837------------ 

 

ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 

 
 
 
 
 
 
 
              Αθήνα, 20/7/2018 
                  Αρ. Πρωη.:2275 



Οι Πηςσιούσοι από ιδπύμαηα ηηρ αλλοδαπήρ ππέπει να πποζκομίζοςν 

πιζηοποιηηικό ανηιζηοισίαρ και ιζοηιμίαρ από ηον ΔΟΑΣΑΠ, ζύκθσλα κε ην άξ. 34, παξ. 7 ηνπ 

Ν.4485/2017.    

Σα πιζηοποιηηικά πος πποέπσονηαι από ηο εξωηεπικό ππέπει να είναι μεηαθπαζμένα 

και επικςπωμένα από ηο μεηαθπαζηικό ημήμα ηος Τποςπγείος Εξωηεπικών.   

 

  Ζ επιλογή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηε Σπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Π.Μ.Σ. Ζ 

Σ.Δ. αξιολογεί ηνπο ππνςεθίνπο κε βάζε ηα αθόινπζα κπιηήπια θαη ην ποζοζηό ζςμμεηοσήρ, 

πνπ όξηζε γηα ην θαζέλα: 

- Βαζκόο πηπρίνπ (5%) 

- Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ. (3%) 

- Δπίδνζε ζε Γηπισκαηηθή εξγαζία, όπνπ απηή πξνβιέπεηαη ζηνλ Α΄ θύθιν ζπνπδώλ (2%) 

- Πηζηνπνηεκέλε γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο (2%) 

- Καηνρή δεύηεξνπ πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ ζπνπδώλ (5%) 

- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα (5%) 

- Γεκνζηεύζεηο (10%) 

- Σπζηαηηθέο επηζηνιέο (3%) 

- Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε (30%) 

- Απόδνζε ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ην Π.Μ.Σ. (35%) 

         Οη ειζαγωγικέρ εξεηάζειρ γηα ην Π.Μ.Σ. κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο ζε 

ζέκαηα νξζνδνληηθήο, εμεηάζεηο ζηελ αγγιηθή γιώζζα θαη πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηόηεηαο. 

 

        Με βάζε ηα ζπλνιηθά θξηηήξηα, ε Σ.Δ. θαηαξηίδεη ηνλ Πίλαθα Αμηνιόγεζεο ησλ 

θνηηεηώλ/ηξηώλ θαη ηνλ θαηαζέηεη πξνο έγθξηζε ζηε Σπλέιεπζε. 

 

       Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο, ε Σ.Δ. θαιεί ηνπο ηζνβαζκήζαληεο ζε ζπκπιεξσκαηηθή εμέηαζε, 

γξαπηή ή πξνθνξηθή. 

 

Οη αηηήζεηο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

Οδνληηαηξηθήο από ηελ Δεςηέπα 23.07.2018 έωρ και ηην Παπαζκεςή 03.08.2018 θαη από ηελ 

Δεςηέπα 27.08.2018 έωρ και ηην Παπαζκεςή 07.09.2018  (Θεβώλ 2, Γνπδή), Ηζόγεην ηνπ Νένπ 

Κηηξίνπ, ηει. 210-7461120 θαη 210-7461309 (Γεπηέξα, Τεηάξηε, Παξαζθεπή θαη ώξεο 11:00 π.κ.-

14:00 κ.κ.). Αηηήζεηο κπνξνύλ λα απνζηαινύλ θαη ηαρπδξνκηθώο(απιό) ζηηο αλσηέξσ εκεξνκελίεο. 

 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ από ηε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο νη 

ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηήζνπλ ηελ επηζηξνθή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο εηδάιισο νη αηηήζεηο 

ζα θαηαζηξέθνληαη εληόο ελόο (1) κελόο. 

                                                                                      

                                                                                                           Ο Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ   

                                                                                                    (ππνγξαθή)* 

Καθηγηηήρ Φοίβορ Ν. Μαδιανόρ  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

*Ζ ππνγξαθή έρεη ηεζεί ζην πξσηόηππν ην νπνίν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο 


