
 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

 

 Ζ Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο Οδνληηαηξηθήο ζηε ζπλεδξίαζε ζηηο 18.07.2019, 

απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε δώδεκα (12) θέζεων κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ γηα ην 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών κε ηίηιν «Παθολογία, Υειποςπγική και 

Ακηινολογία ηόμαηορ – Oral Pathology, Surgery and Radiology» γηα ην αθαδεκατθό έηνο 

2019-2020, νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζηηο εμήο Δηδηθεύζεηο: 

1) Οδνληνθαηληαθή Φεηξνπξγηθή    ηέζζεξηο (4) ζέζεηο  

2) Σηνκαηνινγία θαη Ννζνθνκεηαθή Οδνληηαηξηθή ηέζζεξηο (4) ζέζεηο 

3) Γηαγλσζηηθή θαη Αθηηλνινγία Σηόκαηνο   ηέζζεξηο (4) ζέζεηο  

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

ζύκθσλα κε ην ππ’ αξ. 108832/Ε1/04.07.2019 έγγξαθό ηνπ θαη ζε αλακνλή δεκνζίεπζεο ηεο 

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

καο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπο. 

 

Τν Π.Μ.Σ. «Παζνινγία, Φεηξνπξγηθή θαη Αθηηλνινγία Σηόκαηνο» απονέμει Δίπλωμα 

Μεηαπηςσιακών ποςδών ζε ηπείρ (3) ειδικεύζειρ, ηεο «Οδνληνθαηληαθήο Φεηξνπξγηθήο – 

Dentoalveolar Surgery», ηεο «Σηνκαηνινγίαο θαη Ννζνθνκεηαθήο Οδνληηαηξηθήο – Oral 

Medicine and Pathology – Hospital Dentistry» θαη ηεο «Γηαγλσζηηθήο θαη Αθηηλνινγίαο 

Σηόκαηνο – Oral Diagnosis and Radiology».  

 

Ζ σπονική διάπκεια θοίηηζηρ ζην Π.Μ.Σ. πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιώκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (Γ.Μ.Σ.) νξίδεηαη ζε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην Π.Μ.Σ. «Παζνινγία, Φεηξνπξγηθή θαη Αθηηλνινγία 

Σηόκαηνο» νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέλη θοίηηζηρ, ζύκθσλα κε ηνλ θάησζη 

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

   

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΠΟΟ / ΕΞΑΜΗΝΟ 

1)  Οδνληνθαηληαθή Φεηξνπξγηθή 3.800 € 

2)  
Σηνκαηνινγία θαη Ννζνθνκεηαθή 

Οδνληηαηξηθή 
1.500 € 

3)  Γηαγλσζηηθή θαη Αθηηλνινγία Σηόκαηνο 700,00 € 

 

 

 

--------------------ΙΔΡΥΘΕΝ 1837------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 

              

 



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. 

 

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) Πηζηνπνηεηηθό γλώζεο αγγιηθήο γιώζζαο   

6) Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάλ ππάξρνπλ 

7) Παξνπζηάζεηο ζε Διιεληθά ή Γηεζλή ζπλέδξηα αλ ππάξρνπλ   

8) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εάλ ππάξρνπλ 

9) Φσηνηππία δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο  

10) Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

 

Οι Πηςσιούσοι από ιδπύμαηα ηηρ αλλοδαπήρ ππέπει να πποζκομίζοςν 

πιζηοποιηηικό αναγνώπιζηρ από ηον ΔΟΑΣΑΠ – εθόζον έσει εκδοθεί – ή να ξεκινήζοςν 

ηη διαδικαζία αναγνώπιζηρ ηος ηίηλος ηοςρ από ηον ΔΟΑΣΑΠ, ζύκθσλα κε ην άξ. 34, 

παξ. 7 ηνπ Ν.4485/2017, ηελ νπνία ζα πξνζθνκίζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο.    

 

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 (Σ.Δ.) ηνπ 

Π.Μ.Σ. Ζ Σ.Δ. αξιολογεί ηνπο ππνςεθίνπο κε βάζε ηα αθόινπζα κπιηήπια θαη ην ποζοζηό 

βαπύηηηαρ πνπ νξίζηεθε γηα ην θαζέλα:  

  

ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΟΔΟΝΣΟΦΑΣΝΙΑΚΗ 

ΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ 

ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ & 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΗ 

ΟΔΟΝΣΙΑΣΡΙΚΗ 

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ & 

ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ 

ΣΟΜΑΣΟ  

Βαζκόο πηπρίνπ  5% 5% 5% 

Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ κε 

ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.Σ.   

5% 5% 5% 

Ηθαλνπνηεηηθή γλώζε αγγιηθήο γιώζζαο  

Δμεηάζεηο ζηελ αγγιηθή γιώζζα 
5% 10% 10% 

Καηνρή δεύηεξνπ πηπρίνπ Α΄ ή Β΄ θύθινπ 

ζπνπδώλ   
5% 5% 5% 

Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα  

Γεκνζηεύζεηο  

Παξνπζηάζεηο 

5% 5% 5% 

Σπζηαηηθέο επηζηνιέο 5% 5% 5% 

Γξαπηέο εμεηάζεηο  30% 35% 35% 

Πξαθηηθέο εμεηάζεηο δεμηόηεηαο   10% 0% 0% 

Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε  30% 30% 30% 

ΤΝΟΛΟ 100% 100% 100% 

 

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 Σπίηη 23.07.2019 έωρ  θαη ηελ Παπαζκεςή 02.08.2019 θαη από ηελ 

Δεςηέπα 26.08.2019 έσο θαη ηην Παπαζκεςή 06.09.2019 (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.).  

 

Οη 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   

(Υπογραυή)* 

Φοίβορ Ν. Μαδιανόρ, Καθηγηηήρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Η σπογραυή έτει τεθεί στο πρωτότσπο, το οποίο παραμένει στο αρτείο της Γραμματείας τοσ 

Τμήματος  

 


