
 
 

 
 
 
 

ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ          Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
στις 

«Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου – Master of Science in 
Investigative Techniques in Optometry.». 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 
 

Αντικείµενο. Το Τµήµα Οπτικής & Οπτομετρίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & 
Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017 

οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Τεχνικές 
Οπτομετρικού Ελέγχου – Master of Science in Investigative Techniques in Optometry». 

Ο απονεµόµενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) 
στις Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου. 
Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήσεις 
για φοίτηση στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.  
 
Υποψήφιοι:  Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΑΕΙ 
(Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) συναφούς ειδικότητας και κάτοχοι συναφών πτυχίων του 
εξωτερικού (οι οποίοι θα πρέπει να κατέχουν και ισοτιμία ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, αντίγραφο 
της οποίας θα πρέπει να καταθέσουν στην τελική τους αίτηση).  
 
Χρονική διάρκεια – ∆ίδακτρα. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μ.∆.Ε. 
ορίζεται σε τρία (3) εξάµηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της προβλεπόµενης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 3.000€ και καταβάλλονται στον  ΕΛΚΕ  σε 
δυο ισόποσες δόσεις, ως εξής: µε την εγγραφή 1500€ και µε την ολοκλήρωση του 
α΄εξαµήνου 1500€. 
 
 

 



 
∆ιεξαγωγή µαθηµάτων. Τα µαθήµατα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Τµήµατος 
Οπτικής & Οπτομετρίας µε απογευµατινό/βραδυνό ωράριο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως 
πριν την έναρξη του ΜΠΣ. 
 
∆ικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά  την αίτηση που διατίθεται στο site του Π.Μ.Σ. στα έντυπα 
γραμματείας (σε μορφή docx) και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 2η σελίδα της 
αίτησης θα τα καταθέσουν σε  φάκελο όταν κληθούν για συνέντευξη και αφού 
θα έχουν επιλεγεί. 

Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας διεξάγεται από 9 Ιανουαρίου μέχρι 
και τις 5 Φεβρουαρίου 2017 , συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ την αίτηση (συνημμένα σε μορφή docx) 
στο     Email =  mscito@teiath.gr 
 
Αιτήσεις εκπρόθεσμες (μετά τις 5/2/16 και ώρα 23.59) ή σε λάθος 
διεύθυνση Email  ή ταχυδρομικά ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
∆ιαδικασία Επιλογής. Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.  και  επικυρώνεται  από  τη Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος. Η επιλογή γίνεται µε συνεκτίµηση των εξής 
κριτηρίων: το γενικό βαθµό του πτυχίου, την τυχόν συγγραφική ή/και ερευνητική 
δραστηριότητα του υποψηφίου, την τυχόν επαγγελµατική εµπειρία του υποψηφίου ή 
τεκµηριωµένη ενασχόλησή του µε τα αντικείμενα του προγράμματος και τέλος με την 
προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. 
 
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, ενώ 
θα κληθούν για συνέντευξη  από τις 20 μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου.  

Εκτιμούμενη ημερομηνία έναρξης μαθημάτων η Δευτέρα  27 Φεβρουαρίου 2017.  
 
 
 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΜΣ 
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