Δελτίο Τύπου
για την έναρξη λειτουργίας
του νέου Δια-τμηματικού Προγράμματος 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 »

Από τον Οκτώβριο 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. 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.

Μέρος των σπουδών θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως 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.
Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί έως 40 υποψήφιοι/υποψήφιες. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά
από συνέντευξη και την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας.
Το 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 ή/και για την προσωπική τους καλλιέργεια και δημιουργία.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν Καθηγήτριες και Καθηγητές του τμήματος Νοσηλευτικής και του Τμήματος
Λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή/ και της αλλοδαπής,
με διδακτικό και ερευνητικό έργο στους ειδικούς τομείς του προγράμματος, καθώς και επαγγελματίες
επιστημονικών κλάδων άμεσα συνδεδεμένων με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού.
Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα μαθήματα και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
παρακολούθησης θα παρέχονται άμεσα στις σελίδες:
Τμήμα Νοσηλευτικής - Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου http://nosileftiki.uop.gr › anakoinoseis
Τμήμα Λογοθεραπείας- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου https://slt.uop.gr/
και στα emails: dpmsnl2022@gmail.com
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efikalam@uop.gr

