
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ» 

Η Α’ και Β’ Πανεπιστημιακή Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν την επανέναρξη του μεταπτυχιακού 
προγράμματος στην Κλινική Νευροφυσιολογία για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Το 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι διετές και απευθύνεται κυρίως σε Ιατρούς, Νευρολόγους και 
Φυσιάτρους, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες υγείας ή Επιστήμονες με ενασχόληση στις 
Νευροεπιστήμες. Η εκπαίδευση αφορά σε δύο επίπεδα, θεωρητικό και πρακτικό. Στο 
θεωρητικό επίπεδο, το οποίο καταλαμβάνει τα δύο πρώτα εξάμηνα του προγράμματος 
σπουδών, καλύπτονται από έδρας γενικά επιστημολογικά θέματα, θέματα ανατομίας, 
βιολογίας, φυσιολογίας και παθοφυσιολογίας του νευρικού ιστού και η θεωρητική κατάρτιση 
στις νευροφυσιολογικές τεχνικές (πχ ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευρογράφημα, 
εγκεφαλογράφημα, υπνοπολυγραφικές μελέτες, προκλητά δυναμικά κλπ).  Τα από έδρας 
μαθήματα του μεταπτυχιακού θα διεξαχθούν στο Αττικό Νοσοκομείο απογευματινές ώρες, 
μετά τις 15:00. Από το 2ο εξάμηνο τελείται και η πρακτική άσκηση στις νευροφυσιολογικές 
τεχνικές με κύρια έμφαση στο Ηλεκτρονευρογράφημα και Ηλεκτρομυογράφημα, και κατά 
δεύτερο λόγο στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, τις υπνοπολυγραφικές μελέτες, τα προκλητά 
δυναμικά, τον μαγνητικό ερεθισμό κλπ. Η πρακτική εξάσκηση γίνεται καθημερινά στα 
Εργαστήρια της Α’ και Β’ Νευρολογικής Κλινικής, καθώς και σε συνεργαζόμενα εργαστήρια 
τόσο στην Αττική όσο και στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αλεξανδρούπολη.  Υπάρχει 
δυνατότητα πρωινής ή απογευματινής απασχόλησης στην πρακτική άσκηση. Η πρακτική 
άσκηση συνεχίζεται και το 3ο εξάμηνο.  Στο 4ο εξάμηνο εκπονείται διπλωματική εργασία.    

Σημειωτέον ότι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κλινική Νευροφυσιολογία» βρίσκεται σε φάση 
αξιολόγησης στα πλαίσια της γενικότερης επαναδιάρθρωσης και επανίδρυσης των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.  Αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως από το 
Υπουργείο Παιδείας για την επίσημη επανεκκίνησή του τον Ιούνιο του 2018.   

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επανίδρυσης, δεχόμαστε εκδηλώσεις ενδιαφέροντος 
στα τηλέφωνα και την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρονται παρακάτω.  Ο μέγιστος 
αριθμός συμμετεχόντων είναι 25 άτομα.  Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον, και 
αναμένεται οι θέσεις να πληρωθούν γρήγορα.  Η υποβολή των επίσημων αιτήσεων θα γίνει 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της Επανίδρυσης έως και τις 25 Ιουλίου 2018.  Η διαδικασία 
αξιολόγησης των υποψηφίων θα γίνει μέχρι 31 Ιουλίου 2018.   
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μόλις ανακοινωθεί η επανίδρυση του Προγράμματος. 

Όσοι έχουν υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα ειδοποιηθούν άμεσα μόλις ανακοινωθεί η 
επανίδρυση του Μεταπτυχιακού.  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

Λεωνίδας Στεφανής 

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 


