Δυνατότητες Φοίτησης

Σημειώσεις:

• Πλήρης: Τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα
• Μερική: Μέχρι έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Δίδακτρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

1.000 € ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (Σύνολο 3.000 €)

Δυνατότητα υποτροφίας
Ναι, αριστείας και ανταποδοτικές

Χώρος διεξαγωγής

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής
Στατιστικής, Κτήριο 12, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας
75, Γουδή, Αθήνα

ΣΤΙΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής
Δευτέρα, Τρίτη & Πέμπτη. Έναρξη 4μ.μ.

Πληροφορίες
Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας
και Ιατρικής Στατιστικής
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.
Μικράς Ασίας 75, Γουδή
210-7462109, 210-7462074
mscepi@med.uoa.gr
dehems.med.uoa.gr/pms-epi

Designed by Freepik

ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

Σε ποιούς απευθύνεται;

Γιατί να φοιτήσω στο συγκεκριμένο ΠΜΣ;

Μαθήματα

Στους απόφοιτους ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της
Ελλάδας ή του εξωτερικού

Το ΠΜΣ παρέχει:

 Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας Ι & ΙΙ
 Κλινική Επιδημιολογία- Κλινικές Δοκιμές
 Εξειδικεύσεις Επιδημιολογίας: Μοριακή,
Διατροφική, Λοιμωδών Νοσημάτων, Χρονίων
Νοσημάτων
 Βιοστατιστική στην Επιδημιολογική Έρευνα Ι & ΙΙ
 Αρχές Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας
 Συστηματική Ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση
 Επικοινωνία και Διάχυση της Πληροφορίας
 Βιοηθική και Δεοντολογία
 Αξιοποίηση Βιοϊατρικών Δεδομένων
 Σχεδιασμός Ερευνητικού Πρωτοκόλλου
 Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας

 Πτυχιούχους ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.
• Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών
• Τμημάτων Διατροφής, Κοινωνιολογίας,
Ψυχολογίας, Φυσικής Αγωγής,
Παιδαγωγικών Σπουδών, Οικονομικών Σπουδών
• Τμημάτων συναφών αντικειμένων

 Δίπλωμα ΠΜΣ από την Ιατρική Σχολή Αθηνών
 Διδασκαλία από καθηγητές με διεθνή ερευνητική
δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία σε κορυφαία
πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού
 Διαλέξεις από προσκεκλημένους καθηγητές
κορυφαίων πανεπιστημίων του εξωτερικού

 Κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
συναφούς αντικειμένου

 Διδασκαλία με σύγχρονους τρόπους εκμάθησης,
διαδραστικές συναντήσεις και πρακτική άσκηση σε
υπολογιστές

Τί μου προσφέρει η φοίτηση στο ΠΜΣ;

 Ωράριο φιλικό για εργαζόμενους

 Γνώσεις και τις δεξιότητες για να:

 Ολοκλήρωση παρακολουθήσεων σε 1 ακαδημαϊκό
έτος (δύο 6-μηνα παρακολούθηση και ένα 6-μηνο
πτυχιακή)

• σχεδιάζεις, διεξάγεις, αναλύεις και ερμηνεύεις
επιδημιολογικές έρευνες

Γλώσσα διεξαγωγής
Ελληνική. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής

Τρόπος παρακολούθησης

• καταγράφεις, εντοπίζεις και παρακολουθείς
τα προβλήματα υγείας ενός πληθυσμού

Πώς μπορώ να αξιοποιήσω το πτυχίο μου;

• ελέγχεις την αποτελεσματικότητα θεραπειών,
αλλά και μέτρων πρόληψης νοσημάτων

Το ΠΜΣ:

Δια ζώσης κυρίως, και με μέσα εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης σε ποσοστό μέχρι 35%

 Προετοιμάζει τους αυριανούς υποψήφιους
διδάκτορες εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα
μεθοδολογίας έρευνας

Πρακτική εφαρμογή και εξάσκηση

• αξιολογείς τη βιοϊατρική βιβλιογραφία και τα
νεώτερα επιστημονικά δεδομένα του κλάδου σου
• ασκείς τεκμηριωμένη ιατρική
 Εμπειρία χειρισμού θεμάτων βιοϊατρικής έρευνας και
δημόσιας υγείας μέσω βιωματικών ασκήσεων
 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ακαδημαϊκή
ή/και επαγγελματική εξέλιξη

 Προσφέρει εφόδια για:
• ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο χώρο των
βιοϊατρικών επιστημών
• εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς
και εκπαιδευτικούς φορείς, ιδρύματα ή
οργανισμούς σχετιζόμενους με την υγεία,
υπηρεσίες πρόληψης ή ελέγχου νοσημάτων ή
υπηρεσίες δημόσιας υγείας

Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσα
πολυμέσων, ασκήσεις, παρουσιάσεις

Αξιολόγηση φοιτητών
Γραπτές / προφορικές εξετάσεις, ατομικές / ομαδικές
εργασίες και παρουσιάσεις

