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Γ.Σ.Ε.Σ: 22/13.6.2017 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ 

ΗΛΙΚΙΑΣ» 

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 25 

θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2017–2018 στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚH ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

ΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» 

Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και ένα 

εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των 

σχετικών υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.). Η παρακολούθηση των μαθημάτων, σεμιναρίων και 

λοιπών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Οι 

προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο 

ΦΕΚ181Β/5.2.2016 

Κατηγορίες εισακτέων 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Ψυχολογίας, 

Παιδαγωγικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 

πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Εργοθεραπείας, Κοινωνικής Εργασίας, 

Βρεφονηπιοκόμων και Νοσηλευτικής. 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 

άτομα 

Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο 

Π.Μ.Σ. υπότροφοι, με μέγιστο αριθμό στους 4 κατ΄ έτος. 
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Αιτήσεις 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω email στο 

aps@med.auth.gr, την αίτηση τους 3-17 Ιουλίου 2017 και 11-15 Σεπτεμβρίου 

2017 και να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 11-15 Σεπτέμβριου 2017, ώρες 12:00-14:00. 

 

Η αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. βρίσκεται στο site του Μεταπτυχιακού  

aps.med.auth.gr. 

 

Τα δικαιολογητικά που θα κληθούν να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα 

εξής: 

 

Α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. συναφούς Τμήματος 

και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων 

πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

Β) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών 

μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. 

Γ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η 

διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική 

δραστηριότητα του υποψηφίου. 

Δ) Πιστοποιητικό «καλής» γνώσης μιας ξένης  γλώσσας (έτσι όπως τυποποιείται 

στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης 

γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Για τη γνώση 

σλαβικών γλωσσών υποβάλλεται πιστοποιητικό από το ΙΜΧΑ ή τίτλος σπουδών 

αναγνωρισμένου ιδρύματος. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας 

της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΑΕΙ. Σε 

περίπτωση που είναι πτυχιούχοι ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος, το 

πτυχίο αυτό επέχει θέση και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας. 

Ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών, καθώς 

και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης. 

Ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

 

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι επίσης η επιτυχής εξέταση σε 

γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα: 

 

Α.Eξελικτική ψυχολογία 

Β. Ψυχοπαθολογία 

Γ. Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική 

 

http://www.med.auth.gr/gram/docs/aps_aitisi_29_06_2016.doc
http://aps.med.auth.gr/
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Επιλογή υποψηφίων 

1. Η επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη 

συνεκτίμηση των κριτηρίων, τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 

3685/2008, ως εξής: 

α) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1,5 

(κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια). 

β) Μέσος όρος των βαθμών στα εξεταζόμενα μαθήματα των εισαγωγικών 

εξετάσεων, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 

μόρια). 

γ) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή 

εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια. 

δ) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία λαμβάνει αναλόγως από ένα (1) έως 

πέντε (5) μόρια. 

ε) Η πιστοποιημένη γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας 

λαμβάνει 2 και 5 μόρια αντιστοίχως. 

στ) Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας στην ιατρική λαμβάνει πέντε 

(5) μόρια. 

ζ) Η κατοχή δεύτερου πτυχίου λαμβάνει 5 μόρια. 

η) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 

2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια). 

2. α) Η βαθμολόγηση του υποψηφίου στις γραπτές εξετάσεις γίνεται με κλίμακα 

1-10. Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι η λήψη βαθμού πέντε (5) 

κατ’ ελάχιστον σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα. Ο σχετικός πίνακας αξιολόγησης 

πρέπει να έχει περιέλθει στη Συντονιστική Επιτροπή μέχρι τέλος Οκτωβρίου. 

β) Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που 

διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΣΕΜΣ. Ο πίνακας 

επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΓΣΕΣ 

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι. 

4.Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του 

Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 

μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ 

και ακόμη 4 υποψήφιοι ως υπότροφοι, με κριτήρια που θέτει η ΣΕΜΣ και 

απόφαση των αρμοδίων οργάνων. 

5. Η  τελική επιλογή των εισακτέων θα γίνει τον Οκτώβριο 2017. 

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Υ.Α. 206648/Z1/18-22014(ΦΕΚ3516/29-12-2014) 

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ (για όλη τη φοίτηση) και θα 

καταβάλλονται σε δύο δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης(1000 €) είναι 
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προϋπόθεση εγγραφής στο α΄ εξάμηνο και η καταβολή της δεύτερης δόσης(1000 

€) είναι προϋπόθεση εγγραφής στο γ΄ εξάμηνο. Περισσότερες πληροφορίες: 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  τηλ. : 2310994627 

, Κάθε Δευτέρα 13:00 -15:00 και κάθε Τετάρτη 12:45-14:45 

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aps@med.auth.gr  και στην Ιστοσελίδα του 

Π.Μ.Σ aps.med.auth.gr 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

«Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας». 

Α. Αναπτυξιακή ψυχολογία 

Cole M., & Cole S.R., (2000). Η ανάπτυξη των παιδιών. Τομος 1: Η αρχή 

της ζωής. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδάνος. 

Craig G.J. & Baucum D., (2007). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Αθήνα: 

εκδόσεις Παπαζήση 1οςτόμος 

 

Β. Ψυχοπαθολογία 

Winnicott D.W. (2002). Από την παιδιατρική στην ψυχανάλυση. Αθήνα: 

εκδόσεις Καστανιώτη. 

Brazelton T.B. & Cramer G.B., (1991). Ελληνική μετάφραση: Η πρώτη 

πρώτη σχέση (2009), Επιμέλεια: Αμπατζόγλου Γ. & Παπαληγούρα-Ράλλη Ζ., 

Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση. 

Αμπατζόγλου Γ. (επιμ.) (2014). Από τη βρεφική ηλικία στην εφηβεία. 

Θέματα κλινικής προσέγγισης και θεραπευτικών παρεμβάσεων στη 

βρεφονηπιακή ηλικία. Θεσσαλονίκη: Εντομω/συμεπε. 

Προσεγγίσεις της γέννησης (1998). Επιμέλεια: Αμπατζόγλου Γ. & 

Μανωλόπουλος Σ., Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

 

Γ. Εισαγωγή στην Παιδοψυχιατρική 

 

1.Εισαγωγή στην Ψυχιατρική, D. Black-N. Andreasen, εκδόσεις Παρισιάνος: 

Κυρίως το τμήμα του βιβλίου που διαπραγματεύεται την Παιδοψυχιατρική 

2.Γαλλική Ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών του παιδιού και του 

εφήβου, R. Misés –N. Quemanda, αναθεωρημένη έκδοση , University Studio 

Press, 2005  

Δ. Προτεινόμενα άρθρα 

mailto:aps@med.auth.gr
mailto:aps@med.auth.gr
http://aps.med.auth.gr/
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Αμπατζόγλου Γ., (2001). Ανάπτυξη του παιδιού και γλώσσα. Στο: 

Χρηστίδης Α.-Φ., (επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. 

Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο) 

Αμπατζόγλου Γ., (2001). Παθολογία της γλώσσας. Στο: Χρηστίδης Α.-Φ., 

(επιμ.), Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Κέντρο 

Ελληνικής γλώσσας. (διαθέσιμο στο διαδίκτυο) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

                    

O Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής                          Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Αλέξανδρος-Αναστάσιος Γαρύφαλλος         Γρηγόριος Αμπατζόγλου 

Καθηγητής Παθολογίας- Ρευματολογίας               Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής 
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