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Με µεγάλη µας χαρά σας ανακοινώνουµε την έναρξη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Εφαρµοσµένη Νευροανατοµία», που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2017.  

Η Νευροανατοµία αποτελεί σήµερα τη βάση των σύγχρονων Νευροεπιστηµών. Για τον λόγο 
αυτό, ο σκοπός του συγκεκριµένου ΠΜΣ είναι να εφοδιάσει τους πτυχιούχους φοιτητές µε 
επαρκή και σύµφωνη µε τα σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα, γνώση της δοµής του Νευρικού 
Συστήµατος. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το µεταπτυχιακό πρόγραµµα προσανατολίζεται 
στην εξασφάλιση του βασικού θεωρητικού υπόβαθρου σχετικά µε το Νευρικό Σύστηµα σε 
συνδυασµό µε την εκτεταµένη πρακτική µελέτη του εγκεφάλου και συνολικά του Νευρικού 
Συστήµατος, µε τη χρήση διαφόρων εκπαιδευτικών εργαλείων (ηλεκτρονική µικροσκοπία, 
ανατοµή νωπών παρασκευασµάτων, απεικόνιση και µελέτη χαρακτηριστικών περιπτώσεων 
κ.λ.π.).  

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους που προσανατολίζονται στη µελέτη και 
έρευνα της δοµής του Νευρικού Συστήµατος προκειµένου να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους 
ανάλογα µε το επιστηµονικό τους πεδίο, το οποίο µπορεί να είναι: η Νευροχειρουργική, η 
Νευρολογία, η Νευροακτινολογία, η Νευροφαρµακολογία, η Τραυµατολογία, η Χειρουργική 
κεφαλής και τραχήλου, η Αναισθησιολογία, η Ωτορινολαρυγγολογία, η 
Στοµατογναθοπροσωπική Χειρουργική, η Ορθοπαιδική Χειρουργική (µε επίκεντρο τη 
σπονδυλική στήλη και την αποκατάσταση των περιφερικών νεύρων), η Βιοψυχολογία, οι 
Νευροεπιστήµες κ.α συναφή προς τα ανωτέρω γνωστικά αντικείµενα.  

Σας παρακαλούµε θερµά όπως κοινοποιήσετε την ανακοίνωση σε κάθε ενδιαφερόµενο, ώστε να 
κατατεθούν οι φάκελοι υποψηφιότητας µε τα εξής δικαιολογητικά:  
 

1.Συµπληρωµένη η Αίτηση Υποψηφιότητας που επισυνάπτεται 
2. Επικυρωµένο Αντίγραφο πτυχίου/ων ΑΕΙ/ΤΕΙ και στην περίπτωση που υπάρχουν 
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
3. Βεβαίωση Ισοτιµίας από ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση τίτλων από Πανεπιστήµια της 
αλλοδαπής 



4. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισµένο φάκελο έκαστη) 
5. Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα 
6. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας 

 
Επισυνάπτονται τα εξής έγγραφα: Αίτηση Υποψηφιότητας, Αναρτηµένη ανακοίνωση του 
Προγράµµατος και το Πρόγραµµα των Μαθηµάτων.  
 
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παραµένουµε στη διάθεσή σας. 
 

 

Με εκτίµηση, 

 

Οι Διευθυντές του ΠΜΣ: 

  

 
 
Ε. Τζόνσον  Γ. Στράντζαλης  

Καθηγήτρια Ανατοµίας   Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής 
Εργαστήριο Ανατοµίας, ΕΚΠΑ  Νευροχειρουργική Κλινική, ΕΚΠΑ 

Laboratory for Education & Research   Πειραµατικό Εργαστήριο Νευροχ/κης 
 in Neurosciences (LERNs)    Ανατοµίας Ευαγγελισµός 


