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Θεραπευτική
Άσκηση



Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Θεραπευτική
Άσκηση»

 
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΠ) από το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 λειτουργεί το νέο του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) στην «Θεραπευτική Άσκηση» (Απόφ. 31/237/8038, ΦΕΚ 1093/
τ.Β’/31.03.2020).
 
Το συγκεκριμένο ΠΜΣ εξειδικεύει  στη Θεραπευτική Άσκηση, η οποία αποτελεί
τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση στην Φυσικοθεραπεία και γενικότερα στις
Επιστήμες Υγείας, με εφαρμογές σε ολόκληρο το φάσμα παθολογικών
καταστάσεων και ειδικών πληθυσμιακών ομάδων. Η χρονική διάρκεια για την
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3)
εξάμηνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι
εξαμηνιαία. Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα
υποχρεωτικά μαθήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να
εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ ́εξάμηνο. Στο ΠΜΣ γίνονται
δεκτοί πτυχιούχοι Φυσικοθεραπείας (Πανεπιστημίου, ΤΕΙ), Τμημάτων Επιστημών
Υγείας Πανεπιστημίων την Ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού
αντικειμένου. 
Τα συνολικά τέλη φοίτησης του ΠΜΣ είναι  2.700 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή 
 (900 € ανά εξάμηνο).   
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα
περιλαμβάνουν: 1. Αίτηση υποψηφίου 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
βασικού πτυχίου. 3. Βιογραφικό σημείωμα. 4. Φωτοτυπία αστυνομικής
ταυτότητας. 5. Αντίγραφο πτυχίου (Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών
προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση
ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ). 6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας. 7.
Δύο συστατικές επιστολές.
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Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) Θεραπευτική Άσκηση τόσο στην δια ζώσης
εκπαίδευση όσο και στην εξαποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση. Κάθε μάθημα έχει
13 υποχρεωτικές μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά εργαστήρια (9 δια ζώσης – 3 σύγχρονες – 1
ασύγχρονη). 
 
Ειδικότερα σε κάθε εξάμηνο (στα δυο πρώτα εξάμηνα) πραγματοποιούνται 3 εντατικά τριήμερα διά
ζώσης εκπαίδευσης (Πίν.2), στα οποία πραγματοποιούνται 3 μεταπτυχιακές διαλέξεις-κλινικά
εργαστήρια ανά μάθημα. Επίσης σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται 1 μεταπτυχιακή διάλεξη ενός
Μεταπτυχιακού Μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση (μάθημα 3 ωρών ανά εβδομάδα) βασισμένη στην
σύγχρονη και ασύγχρονη  (εξ αποστάσεως) εκπαίδευση.
 
Πίνακας 2. Χρονοδιάγραμμα των τριήμερων δια ζώσης εκπαίδευσης ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση».
 

Η δια ζώσης εκπαίδευση πραγματοποιείται στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου Πατρών
(Πανεπιστημιούπολη Ρίου)  και στα κλινικά και ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας (στο Αίγιο). Η σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται μία
φορά την εβδομάδα σε προγραμματισμένη ώρα μέσω προγράμματος τηλεκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Πατρών.

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»

Tηλέφωνο: 2691061150

Fax: 2691061250

Email: msctherex@upatras.gr



ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ» 

Tηλέφωνο: 2691061150

Fax: 2691061250

Email: msctherex@upatras.gr


