Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευςησ
του ΣΕΙ Αθήνασ
µε τίτλο
«Πρόγραμμα Εκπαίδευςησ ςτο Βελονιςμό για Υυςικοθεραπευτέσ και
Ιατρούσ»

Σο Ινςτιτούτο Δια Βύου Εκπαύδευςησ του Σεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματοσ (Σ.Ε.Ι.)
Αθόνασ διοργανώνει ωσ κύριοσ φορϋασ, ςε ςυνεργαςύα µε το Εργαςτόριο Μυοςκελετικόσ &
Αναπνευςτικόσ Υυςικοθεραπεύασ τησ χολόσ Επαγγελμϊτων & Τγεύασ του ΣΕΙ Αθόνασ, και ςε
ςυνεργαςύα για την υλοπούηςη του με τουσ φορεύσ Ελληνικό Υυςικοθεραπευτικό Εταιρεύα
Αλγολογύασ (ΕΥΕΑ) και Διεθνϋσ Μετεκπαιδευτικό Κϋντρο Βελονιςμού AcuScience
Πρόγραμμα Δια Βύου Εκπαύδευςησ (ΠΔΒΕ) µε τύτλο «Πρόγραμμα εκπαύδευςησ ςτο Βελονιςμό
για Υυςικοθεραπευτϋσ και Ιατρούσ»
Σο ΠΔΒΕ οδηγεύ ςτην απόκτηςη τύτλου ςπουδών µη τυπικόσ Εκπαύδευςησ (Πιςτοποιητικό Δια
βύου Εκπαύδευςησ µε χαρακτόρα εξειδύκευςησ), όπωσ προβλϋπεται από το Νόμο 3369
Α΄171/06-07-05 «υςτηματοπούηςη τησ Δια Βύου Εκπαύδευςησ και ϊλλεσ διατϊξεισ» και το
Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανϊπτυξη τησ Δια Βύου Μϊθηςησ και λοιπϋσ διατϊξεισ».
Ο ςχεδιαςμόσ και η υλοπούηςη του προγρϊμματοσ ακολουθεύ τισ προδιαγραφϋσ και τισ γενικϋσ
αρχϋσ λειτουργύασ του Ινςτιτούτου Δια Βύου Εκπαύδευςησ του ΣΕΙ Αθόνασ, βϊςει τησ
ΤΑ/Β΄1882/03-09-09 «Ίδρυςη Ινςτιτούτου Δια Βύου Εκπαύδευςησ (Ι.∆.Β.Ε.) ςτο Σ.Ε.Ι. Αθόνασ».

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σο Πρόγραμμα οδηγεύ ςε Πιςτοποιητικό Δια Βύου Εκπαύδευςησ
µε τύτλο : ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΤΗ ΣΟ ΒΙΟΙΑΣΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ
ΒΕΛΟΝΙΜΟ
Επιςτημονικόσ (Ακαδημαώκόσ) Τπεύθυνοσ: Γεώργιοσ Γεωργούδησ Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ
Αναπληρωτόσ: Μαρύα Παπανδρϋου Επύκουρη Καθηγότρια
Επιςτημονικό Πεδύο

: υμπληρωματικϋσ και Ενναλακτικϋσ τεχνικϋσ ςτη
Θεραπευτικό

Τλοπούηςη

: Ακαδημαώκό ϋτοσ 2017-2018

Έναρξη Προγρϊμματοσ

: 22 επτεμβρύου 2017

Διϊρκεια του Προγρϊμματοσ

: 10 μόνεσ

ύνολο Ωρών

: 250

http://idve.teiath.gr

Εκπαιδευτικό ύνθεςη:
(θεωρύα – εργαςύεσ / μελϋτεσ – επιδεύξεισ – επιςκϋψεισ – τεςτ– γραπτϋσ εργαςύεσ - εξετϊςεισ –
αξιολόγηςη)
ύνολο Πιςτωτικών Μονϊδων (ECTS) : 20
Αριθμόσ καταρτιζομένων: 35-40 ϊτομα για τον πρώτο κύκλο
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ: 2650€

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΤΠΟΨΗΥΙΩΝ:
• Πτυχύο Πανεπιςτημιακόσ (Ιατρόσ) ό Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ (Υυςικοθεραπεύασ)
• Άδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ και εγγραφό ςτον αντύςτοιχο επαγγελματικό ςύλλογο
ΝΠΔΔ
Επιπρόςθετα ςτοιχεύα αξιολόγηςησ εϊν υπερκαλυφθούν οι υποψηφιότητεσ για τισ
διαθϋςιμεσ θεςεισ, θα αποτελϋςουν:
1. Συχόν μεταπτυχιακού τύτλοι PhD ό/και MSc
2. Ο βαθμόσ του βαςικού πτυχύου
3. Σο ερευνητικό/δημοςιευμϋνο ϋργο του υποψηφύου
4. Σο κλινικό ϋργο του υποψηφύου

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβϊςουν το ϋντυπο τησ αύτηςησ από την ιςτοςελύδα του
Ι∆ΒΕ (http://idve.teiath.gr).
Οι αιτόςεισ θα πρϋπει να υποβληθούν ηλεκτρονικϊ ςτο e-maill physiolab@teiath.gr µε την
επιςόμανςη
«Π∆ΒΕ – Βελονιςμόσ»,
ϋωσ την 15η επτεμβρίου 2017.
Μετϊ την ημερομηνύα αυτό, οι υποψόφιοι θα κλιθούν να καταθϋςουν το φϊκελο µε τουσ
τύτλουσ ςπουδών και τα λοιπϊ δικαιολογητικϊ ςτη Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ εύτε
πρωινϋσ ώρεσ ςτο Ερευνητικό Εργαςτόριο Μυοςκελετικόσ & Αναπνευςτικόσ
Υυςικοθεραπεύασ [κτόριο ΕΡΓΑ, 2οσ όροφοσ δύπλα ςτισ αύθουςεσ θεωρύασ] , όλεσ τισ
καθημερινϋσ από τισ 9:30 – 13:30, εύτε τισ ύδιεσ ημϋρεσ κατϊ τισ απογευματινϋσ ώρεσ
ςτα γραφεύα τησ ΕΥΕΑ από τισ 15:00 – 19:00.
Οι φϊκελοι θα φϋρουν αρύθμηςη των πιςτοποιητικών και ϊλλων εγγρϊφων που περιϋχουν.

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΠΟΨΗΥΙΟΤ
1. Αύτηςη, ςτην οπούα αναφϋρει ότι επιθυμεύ να φοιτόςει ςτο «Πρόγραμμα» και αναγρϊφει
http://idve.teiath.gr

τα προςωπικϊ του ςτοιχεύα (κατατύθεται ηλεκτρονικϊ)
2. Σύτλοι ςπουδών
3. Τπεύθυνη δόλωςη ςύμφωνα µε την παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986, ςτην οπούα να
δηλώνει ότι:
α) εύμαι πτυχιούχοσ .......... (ιατρικόσ/φυςικοθεραπεύασ), κατϋχω ϊδεια αςκόςεωσ
επαγγϋλματοσ ςτην Ελληνικό επικρϊτεια, εύμαι εγγεγραμμϋνοσ ςτον οικεύο
επαγγελματικό ςύλλογο
β) αποδϋχεται ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ του Προγρϊμματοσ, όπωσ αυτού αναφϋρονται
ςτην ανακούνωςη τησ πρόθεςησ υλοπούηςησ αυτού.

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ
Η αξιολόγηςη των αιτόςεων και η επιλογό των υποψηφύων γύνεται µε βϊςη τα εξόσ κριτόρια:
1. Γενικϊ κριτόρια:
I. Συχόν μεταπτυχιακού τύτλοι PhD ό/και MSc
II. Ο βαθμόσ του βαςικού πτυχύου
III. Σο ερευνητικό/δημοςιευμϋνο ϋργο του υποψηφύου
IV. Σο κλινικό ϋργο του υποψηφύου
2. Κοινωνικϊ Κριτόρια:
Ι. Μακροχρόνια Άνεργοι
ΙΙ. Μονογονεώκό οικογϋνεια

ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΩΝ
Οι υποψόφιοι, οι οπούοι πληρούν τα ανωτϋρω αναφερόμενα γενικϊ και κοινωνικϊ κριτόρια,
ειςϊγονται ςε ποςοςτό επύ του προβλεπόμενου αριθμού των θϋςεων, το οπούο καθορύζεται ωσ
εξόσ:


Άνεργοι, ςε ποςοςτό 20%.



Οι υποψόφιοι, οι οπούοι πληρούν τα ανωτϋρω αναφερόμενα γενικϊ κριτόρια, ειςϊγονται
ςτισ υπόλοιπεσ προβλεπόμενεσ θϋςεισ.

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ε-mail: physiolab@teiath.gr
Σηλϋφωνο: 2104172111
Ώρεσ: 9.30πµ – 13.30µµ
Ενναλακτικϊ απευθυνθεύτε ςτο φορϋα υλοπούηςησ ΕΥΕΑ:
E-mail: secretary@efea.gr
Σηλϋφωνο: 2104172111
Ώρεσ: 15:00μμ – 19:00μμ

http://idve.teiath.gr

