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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Δερματοσκόπηση»
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ' ανώτατο όριο,
τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δερματοσκόπηση» (ΦΕΚ ίδρυσης Π.Μ.Σ. 4521/Β΄/14-10-2020).
Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και μετά από επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (κατά
το Γ΄ εξάμηνο), ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη
Δερματοσκόπηση.
Η έναρξη των μαθήματων ορίζεται τον Οκτώβριο του 2021.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
i)
H κατάρτιση-εξειδίκευση επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματοσκόπησης. Το
πρόγραμμα θα προσφέρει λεπτομερή ανάλυση της τεχνικής και του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού, καθώς και εις βάθος γνώση των δερματοσκοπικών κριτηρίων, της ιστοπαθολογικής
τους αντιστοίχισης και των δερματοσκοπικών προτύπων των καλοήθων και κακοήθων όγκων
του δέρματος.
ii)
Η προσφορά πιστοποιημένης κλινικής εκπαίδευσης και επάρκειας. Πέραν της διδασκαλίας της
μεθόδου αυτής καθαυτής, στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει τους κλινικούς ιατρούς στον
τρόπο με τον οποίο η δερματοσκόπηση συνδυάζεται στην κλινική πράξη με τις άλλες
διαγνωστικές μεθόδους προς επίτευξη του καλύτερου διαγνωστικού αποτελέσματος επ’
ωφελεία των ασθενών. Τα συστήματα υγείας των περισσότερων χωρών τείνουν να απαιτούν
πιστοποιημένη επάρκεια στη δερματοσκόπηση για τους κλινικούς ιατρούς που εξετάζουν τον
πληθυσμό για τη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος.
iii)
Η προσέγγιση της δερματοσκόπησης από μεθοδολογική-ερευνητική οπτική. Το πεδίο της
δερματοσκόπησης αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά ερευνητικά πεδία στη δερματολογία τα
τελευταία χρόνια. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., ερχόμενοι κατ’ επανάληψη σε επαφή με βάσεις
δεδομένων προς αναζήτηση μελετών, θα εξοικειωθούν στην ανάγνωση και ανάλυσή τους.
Επίσης, θα τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν στην πραγματική ερευνητική διαδικασία που
λαμβάνει χώρα διαρκώς στην κλινική μας στο αντικείμενο της δερματοσκόπησης, όπως
προκύπτει από τις πολυάριθμες μελέτες που έχουν δημοσιευτεί κατά τα τελευταία έτη.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το ΠΜΣ θα πιστώνεται συνολικά με 90
ECTS σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. Θα περιλαμβάνει δύο εξάμηνα πλήρους
φοίτησης ενώ στο τρίτο εξάμηνο θα πραγματοποιείται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Το ΠΜΣ θα περιλαμβάνει δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα στο Α ́ εξάμηνο και οκτώ (8)
υποχρεωτικά μαθήματα στο Β ́ εξάμηνο. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του ΠΜΣ ανέρχεται σε
90, με 1 μονάδα ECTS να αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.
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Η διδασκαλία των µαθηµάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄ αποστάσεως, ανάλογα µε τις
επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες. Η διδασκαλία των μαθημάτων σε προκαθορισμένα
Σαββατοκύριακα, καθιστά εφικτή την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και από εργαζόμενους.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική εκτός των περιπτώσεων προσκεκλημένων
εισηγητών της αλλοδαπής , ενώ η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να
είναι η ελληνική ή η αγγλική.
Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

Εξάμηνο

Τίτλος/ Τύπος μαθήματος

Α

Μεθοδολογία της Έρευνας στο αντικείμενο της Δερματοσκόπησης

Α

Εισαγωγή στη Δερματοσκόπηση και βασικές δομές

Α

Ιστολογική αντιστοίχιση δερματοσκοπικών κριτηρίων

Α

Αναγνώριση και ανάλυση δερματοσκοπικών προτύπων

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα σπίλων

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα μελανώματος

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα καλοήθων μη μελανινοκυτταρικών όγκων

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα βασικοκυτταρικού καρκινώματος

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα καρκίνου των κερατινοκυττάρων

Α

Δερματοσκοπικά πρότυπα σπάνιων δερματικών όγκων
Σύνολο ECTS Α εξαμήνου: 30

Β

Αξιολόγηση βλαβών σε ειδικές θέσεις

Β

Διαχείριση ασθενών ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της βλάβης

Β

Διαχείριση των ασθενών ανάλογα με το φωτότυπο

Β

Διαχείριση των ασθενών ανάλογα με την ηλικία

Β

Ψηφιακή απεικόνιση σπίλων

Β

Τριχοσκόπηση

Β

Δερματοσκόπηση

Β

Σύνολο ECTS B εξαμήνου: 30

Γ

Εκπόνηση, Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Σύνολο ECTS Γ εξαμήνου: 30
Σύνολο ECTS ΠΜΣ: 90

Οι κατηγορίες των υποψηφίων:
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Η προκήρυξη για την εισαγωγή εισακτέων αφορά τους ιατρούς ειδικευμένους ή ειδικευόμενους στη
Δερματολογία-Αφροδισιολογία, καθώς και απόφοιτους τμημάτων Ιατρικής που βρίσκονται σε λίστα
αναμονής για την ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του
μεταπτυχιακού).
2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικών Πανεπιστημίων συναφούς Τμήματος και πιστοποιητικό
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού.
3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και
επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
4. Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το Π.Μ.Σ. απαραίτητη θεωρείται, εκτός
της ελληνικής, η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2), η οποία, όταν
δεν είναι βεβαιωμένα η μητρική τους, πιστοποιείται είτε με πτυχίο αντίστοιχου ξενόγλωσσου
πανεπιστημιακού τμήματος, είτε με κατοχή τουλάχιστον αναγνωρισμένων διπλωμάτων επάρκειας Β2. (Το
επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό
του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο
Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή
αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της
αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή). Η άδεια
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και
ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης
γλώσσας). Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.
5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το γνωστικό
πεδίο του ΠΜΣ.
6. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Η επιλογή γίνεται με βάση την αξιολόγηση του συνόλου των δικαιολογητικών των υποψηφίων και τη
συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων του ΠΜΣ.
Για την αξιολόγηση των υποψηφίων μοριοδοτούνται:
α) Ο βαθμός πτυχίου (πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 1, μέγιστο 10 μόρια),
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορική Διατριβή (μέγιστο 10 μόρια),
γ) Η προφορική συνέντευξη (μέγιστο 25 μόρια),
δ) Οι ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια (μέγιστο 5 μόρια, 1 μόριο/ανακοίνωση),
ε) Οι ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια (μέγιστο 10 μόρια, 2 μόρια/ανά ανακοίνωση),
στ) Οι δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (έως 15 μόρια, 5 μόρια/δημοσίευση),
ζ) Οι δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (ως 75 μόρια, 15 μόρια/δημοσίευση),
η) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (έως 30 μόρια, 10 μόρια/ανά πρόγραμμα),
θ) Η αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (έως 25 μόρια, 5 μόρια/έτος, έως 5 έτη εμπειρίας),
ι) Αγγλική γλώσσα επίπεδο Β2 επτά (7) μόρια, Γ1 οκτώ (8) μόρια , Γ2 εννιά (9) μόρια, μητρική ή απόκτηση
πτυχίου τριτοβάθμιας σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο δέκα (10) μόρια,
κ) Γνώση επιπλέον μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (μέγιστο 5 μόρια)
Η ανώτατη μοριοδότηση που μπορεί να συγκεντρώσει ο/η υποψήφιος/α καθορίζεται από τα παραπάνω
κριτήρια και είναι 220 μόρια.
Στην προφορική συνέντευξη αξιολογούνται η επιστημονική κατάρτιση, η ερευνητική εμπειρία, η συναφής
εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα και τυχόν ειδικότερα προσόντα.
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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου δικαιολογητικών και της συνέντευξης,
καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων- και τυχόν επιλαχόντων/ ουσών- ο οποίος επικυρώνεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής.
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, συνολικού ύψους τριών
(3.000) χιλιάδων ευρώ και η καταβολή τους θα γίνεται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις και σε ημερομηνίες που
θα οριστούν στην αρχή του Α΄ εξαμήνου. Η εγγραφή των φοιτητών θεωρείται οριστική μετά την καταβολή
της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν από 01/05/2021 έως και 31/07/2021 την αίτηση
συμμετοχής, (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.auth.gr - ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΠΜΣ), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην
διεύθυνση e-mail: mariatsi@auth.gr (με θέμα «Υποβολή υποψηφιότητας στο ΠΜΣ- Ονοματεπώνυμο»).
Οι συνεντεύξεις προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου και
ακολούθως θα ολοκληρωθεί η επιλογή των εισακτέων.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται:
1. μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): mariatsi@auth.gr
2. στο τηλέφωνο 2310 992262, τις εργάσιμες ημέρες από 11.00-13.00
.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Κυριάκος Αναστασιάδης
Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Δημήτριος Ιωαννίδης
Καθηγητής Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας
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