
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για συμμετοχή στο νέο Δια-τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

με τίτλο  
  

 
«Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην 

Κοινότητα »   
 

Το χειμερινό εξάμηνο του 2022 ξεκινά τη λειτουργία του, το νέο Δια-τμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Νοσηλευτικής και στο Τμήμα 
Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΦΕΚ Β΄4755/9-9-2022).  

Το Δια-τμηματικό  μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: «Φροντίδα και Υποστήριξη 
παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα»   στοχεύει στο να 
παράσχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, η οποία θα οδηγήσει σε μεταπτυχιακό τίτλο 
στη «Φροντίδα και Υποστήριξη Παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες στην 
Κοινότητα». Ειδικότερα προσανατολίζεται στην επιμόρφωση και εξέλιξη 
επιστημόνων με διαφορετική εστίαση και εξειδίκευση στις υπηρεσίες υγείας στην 
Κοινότητα, καλύπτοντας πλήρως στις στοχοθεσίες αλλά και τους σκοπούς των δύο 
τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

To νέο, δια-τμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που 
εστιάζεται στη φροντίδα και υποστήριξη παιδιών και εφήβων με τη συνεργασία των 
τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

Σε αυτό δίνεται έμφαση στη: 

• Γενική φροντίδα παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες και ειδική φροντίδα 
με έμφαση στη Νοσηλευτική και στη Λογοθεραπεία 

• Ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση 

• Ψυχοκονωνική υποστήριξη 

• Συμβουλευτική 

• Ειδική αγωγή 

 

 



 

  Η φοίτηση στο πρόγραμμα διαρκεί 3 εξάμηνα. Για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων  
(ΠΜ−ECTS). Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ 
οι υπόλοιπες 30 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στη μία εκ των δύο  εναλλακτικών 
[μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή παρακολούθηση πέντε (5) μαθημάτων]. Στο 
πρώτο εξάμηνο μαθημάτων δίνεται έμφαση στον διεπιστημονικό χαρακτήρα του 
προγράμματος με μαθήματα όπως θέματα νομοθεσίας, δεοντολογίας και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη στην κοινότητα. Στο δεύτερο εξάμηνο δίνεται η 
δυνατότητα επιλογής μαθημάτων με έμφαση στη νοσηλευτική ή λογοθεραπεία και 
στο τρίτο εξάμηνο δίνεται η δυνατότητα συνέχισης με περαιτέρω μαθήματα ή της 
εκπόνησης διπλωματικής διατριβής. 

Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους  του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  που 
ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της Φροντίδας και Υποστήριξης 
παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα και να το 
αξιοποιήσουν στην εργασία τους και στην προσωπική τους δημιουργία.  

Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί  40 υποψήφιοι/ες. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται 
μετά από συνέντευξη και την εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων κατάταξης. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως και δια ζώσης στις 
έδρες των 2 τμημάτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μαθήματα θα 
πραγματοποιούνται Παρασκευή με Δευτέρα.  

Το συνολικό κόστος του ΔΠΜΣ είναι 3.600 ευρώ, με δυνατότητα απαλλαγής από 
τα δίδακτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και με χορήγηση επιπλέον 
υποτροφιών αριστείας. 

  Για περαιτέρω πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον παρακολούθησης 
του ΔΠΜΣ για το ακ. έτος 2022-23, μπορείτε να υποβάλετε την παρακάτω 
αίτηση  μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

   pmsnl-secr@uop.gr και στο 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα 
 Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι 

για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές 
στο ΔΠΜΣ 

 Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών και 
φωτοτυπία βεβαίωσης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου για πτυχίο 
Πανεπιστημίου της αλλοδαπής 

 Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου 
 Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις του/της 

υποψήφιου/υποψήφιας 

mailto:pmsnl-secr@uop.gr


 Πιστοποίηση γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας  σε επίπεδο Β2 με 
την κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων γλωσσομάθειας, ή με άλλα 
σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. 

 Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. H 
επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται, όπως ορίζουν οι σχετικές 
διατάξεις. 

Η υποβολή της αίτησης(επισυνάπτεται) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά λήγει 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2022. Απαιτείται να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις 
στην ιστοσελίδα του τμήματος  Νοσηλευτικής και του Τμήματος Λογοθεραπείας: 

http://nosileftiki.uop.gr › anakoinoseis 

https://slt.uop.gr/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΙΤΗΣΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΔΠΜΣ 

 «Φροντίδα και Υποστήριξη παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας 
στην Κοινότητα»   

Των τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας  του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου 

Ακαδ. έτους 2022-2023 

  

ΑΙΤΗΣΗ 

Επώνυμο: _____________________ 

Όνομα: _______________________ 

'Όνομα Πατέρα: _________________ 

Έτος Γέννησης: __________________ 

Τόπος Γέννησης: _________________ 

Διεύθυνση:________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Τηλ.: __________________________ 

Κινητό: _______________________ 

e-mail: _________________________ 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Πτυχιούχος Τμήματος: 

_______________________________ 

Σχολής: 

_______________________________ 

Πανεπιστημίου: 



_______________________________ 

Έτος αποφοίτησης: _______________ 

  

Αποφ. ΔΙΚΑΤΣΑ: 

_______________________________ 

 

Άλλοι Τίτλοι Σπουδών: 

_________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Ξένες Γλώσσες/Επίπεδο: 

_____________________________________ 

__________________________________  

Λοιπά δικαιολογητικά: 

 

 

  

Τόπος, Ημερ/νία 

______________________________________ 

  

  

  

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για την εισαγωγή μου στο 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φροντίδα και Υποστήριξη 
παίδων και εφήβων με ειδικές ανάγκες υγείας στην Κοινότητα »   



Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

5. _________________________________ 

6. _________________________________ 

7. _________________________________ 

8. _________________________________ 

9. _________________________________ 

10. ________________________________ 

11. ________________________________ 

12. ________________________________ 

13. ________________________________ 

  

  

Ο Αιτών/ Η Αιτούσα 

Υπογραφή 

 


