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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
(ΑΔΑ):

Θεσσαλονίκη, 12 Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμ.Πρωτ.: 145

Κτίριο : Οδοντιατρικής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τμήμα Οδοντιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ», σύμφωνα με
τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 105304/Ζ1/26-6-2018 (ΦΕΚ 3747/τ.Β΄/31-8-2018) και
τον Νόμο 4485/17 (Α΄114).
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς
και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί μέλη των
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 8 του Νόμου 4485/ 2017.
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
1. Ο αριθμός εισακτέων για κάθε Ακαδημαϊκό έτος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5).
2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του Οδοντιατρικού Τμήματος.
3. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από:
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για
τον Τίτλο Σπουδών τους.
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι).
- Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή άλλης
επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από πιστοποιητικό
άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από πιστοποιητικό
προϋπηρεσίας (και όχι παρακολούθησης) σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη
υπηρεσία, ή (γ) από την εγγραφή (όχι προεγγραφή) στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
- Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα
πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα ΙI), τα οποία θα πρέπει να έχουν
ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας.
- Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
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- Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας
τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη
κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
- Συστατικές επιστολές.
4. Οι υποψήφιοι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. κατά την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας είναι
απαραίτητο να κατέχουν: (α) πτυχίο Οδοντιατρικής (που είναι αναγνωρισμένο, ή έχει υποβληθεί αίτηση
αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ), (β) πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, (γ)
τουλάχιστοv 2ετή κλινική οδοντιατρική εμπειρία και (δ) 3 συστατικές επιστολές στην Αγγλική,
καθηγητών, σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας, της Οδοντιατρικής Σχολής από
την οποία αποφοίτησαν.
5.Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται από
αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ.
Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο,
απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Οδοντιατρικής
και καλεί σε συνέντευξη, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα
προαπαιτούμενα.
6. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
α/α Περιγραφή προσόντων

%

1.

Επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές

20

2.

Στοιχεία βιογραφικού

10

3.

Επιστημονική δραστηριότητα

10

4.

Συνέντευξη

25

5.

Εξετάσεις

35

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.
8. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Ο τελικός
πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Οδοντιατρικού
Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(www.dent.auth.gr).
9. To τέλος φοίτησης ορίζεται στα 6.650 ευρώ/έτος/φοιτητή.
Τα πιστοποιητικά τα οποία θα πρέπει να έχουν ληφθεί πριν από την υποβολή της αίτησης
υποψηφιότητας.
Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής γλώσσας
τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη
κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 21 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 8 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα
ανακοινωθεί από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα του Τμήματος
(http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 9 Οκτωβρίου 2018.
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Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ. θα γίνει την 12 Οκτωβρίου 2018.
Έναρξη του προγράμματος 22 Οκτωβρίου 2018
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας ΠΜΣ (http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
2. Αντίγραφο πτυχίου (Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση
ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τον Τίτλο Σπουδών τους).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (Παράρτημα Ι) (http://www.dent.auth.gr/?q=node/855).
5. Αποδεικτικά στοιχεία οποιασδήποτε επαγγελματικής (κλινικής), εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή
άλλης επιστημονικής δραστηριότητας. Η κλινική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται: (α) από
πιστοποιητικό άδειας λειτουργίας οδοντιατρείου και δελτία παροχής υπηρεσιών, ή (β) από
πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε θέση οδοντιάτρου στις ένοπλες δυνάμεις ή σε άλλη υπηρεσία, ή
(γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.
6. Αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) σύμφωνα με τα
πιστοποιητικά που ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (Παράρτημα Ε του ΑΣΕΠ και
Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ), τα οποία θα πρέπει να έχουν
ληφθεί πριν από την υποβολή τους αίτησης υποψηφιότητας.
Επιπρόσθετα, δεκτά θα γίνονται και τα παρακάτω πιστοποιητικά:
α. Test of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 905 και άνω του
Educational Testing Service/Chauncey, USA.
β. TOEFL score: 220 παλιό σύστημα εξέτασης, 80 νέο σύστημα εξέτασης.
7. Αποδεικτικά γνώσης άλλων ξένων γλωσσών.
8. Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής
γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης, και επιπέδου Β2 το αργότερο
πριν την έναρξη κλινικής άσκησης στην Κατεύθυνση.
9. Συστατικές επιστολές.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 21 Σεπτεμβρίου 2018
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην ιστοσελίδα του Τμήματος
http://www.dent.auth.gr/?q=node/855.
Πληροφορίες: Άννα Καρυδά (Γραμματεία ΠΜΣ)
Τηλ.: 2310 999477
Email: annakaryda@dent.auth.gr
Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν
ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη Γραμματεία του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., στη
διεύθυνση:
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΤΚ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
με την ένδειξη «Για το Π.Μ.Σ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ»

O Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής

Καθηγητής, Λάμπρος Ζουλούμης
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HELLENIC REPUBLIC

ARI S T O TLE
UNI VE R SI T Y
THE SSALONIKI

FACULTY OF HEALTH SCIENSCES
SCHOOL OF DENTISTRY
POSTGRADUATE PROGRAM in
ENDODONTOLOGY
Information: Anna Karyda
Τel.: 2310 99 9477 Fax: 2310 99 9474
E-mail: info@dent.auth.gr
Building : School of Dentistry

Internet Uploading Number
(IUN):
Thessaloniki, September 12th 2018
Protocol Number: 145

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SCHOOL OF DENTISTRY
POSTGRADUATE PROGRAM IN ENDODONTOLOGY
ANNOUNCEMENT FOR OPEN POSITIONS
The School of Dentistry of the Aristotle University of Thessaloniki organizes for the academic year 20182019 Program of Postgraduate Studies in ENDODONTOLOGY Dentistry according to the provisions of the
decision no. 105304/z1/26-6-2018(FEK 3747/Β’/31-8-2018) and the Law 4485/17(A’ 114).

The total number of the Postgraduate students admitted in ENDODONTOLOGY cannot exceed five (5).
Only graduates of Schools of Dentistry of national Universities or graduates from foreign recognized
Dental Institutions with a valid certification of equivalence by the Hellenic NARIC (www.doatap.gr) are
admitted to the Program.
The selection of the candidates accepted in the program is based on the co-evaluation of the following
criteria:

1.
2.
3.
4.
5.

Description of evaluation
Total grade of the Dental Degree
Other points of the candidate’s Curriculum Vitae
The candidate’s previous research and scientific activity

percentage
20 %
10 %

The candidate’s personality and scientific maturity as arisen during
his/hers interview.
The candidate’s scientific competence as proven by an examination.

25 %

10%

35 %

Total evaluation
The educational fees will be “6.650” euros/year/resident.
For all applicants, the certified knowledge of the English language level C2 is a mandatory requirement, as
it can be proven by the certificates mentioned below:
1. Greek National Foreign Language Exam System (C2).
2. Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge or Michigan.
3. International English Language Testing System (IELTS) - University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES) - The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia, total
score 7.5 or higher.
4. London Tests of English Level 5-Proficient Communication-EDEXCEL.
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5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-MASTERYand City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY ή City and Guilds
Certificate in International ESOL-MASTERY- and Guilds Certificate in International Spoken ESOLMASTERY (submitted all together).
6. BULATS English Language Test, score 90-100, Cambridge University.
7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International Trinity College London.
8. OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent
level C2).
9. ESB Level 3 Certificate in ESOL International All modes (Council of Europe Level C2).
10. Test of Interactive English, C2 Level.
11. Undergraduate or Postgraduate Degree received from foreign English-language University or
Degree of the Faculty of English Literature from Greek University.
Additionally, the certificates mentioned below will also be accepted:
a) Test of English for International Communication (TOEIC), total score 905 - Educational Testing
Service/Chauncey, USA.
b) TOEFL score: 220 old evaluation system, 80 new evaluation system.
For candidates from foreign countries, certification of knowledge of the Greek language is additionally
required.
Deadline for the applications is the 21st of September 2018.
The interviews will take place on the 8th of October 2018, according to the schedule that will be
announced by the General Secretariat in the notice board of the School, as well as in the Schools’ website
http://www.dent.auth.gr). Written examination will take place on the 9th of October 2018.
The board with the candidates’ final evaluation and ranking will be published on the 12th of October 2018.
The program starts on the 22nd of October 2018.
Application Documents:
1. Application (it can be downloaded from http://www.dent.auth.gr/?q=node/2545).
2. Copy of Degree Certificate. (For candidates from foreign countries, a valid certification of
equivalence of their Dental Degree by the Hellenic NARIC (www.doatap.gr) is required).
3. Transcript of Records.
4. Curriculum Vitae (it can be downloaded fromhttp://www.dent.auth.gr/?q=node/2545).
5. Certificates should be provided for any clinical practice, teaching, research or other scientific
activity. The clinical experience is proven by: a) a certificate to run an authorized dental office
along with the invoices issued for the services provided, or b) a certificate for previous dental
experience in Armed Forces or other Service, or c) a certificate of registration in the Doctors’
Social insurance Service.
6. English language knowledge certificate.
7. Other languages knowledge certificate.
8. For candidates from foreign countries a Greek language knowledge certificate is required in
addition.
9. Recommendation letters.
The postgraduate students who will be admitted to the Program should purchase at their own expenses
the equipment necessary for their clinical and laboratory training, as well as pay the fee for their clinical
practice.
Deadline for the submission of applications: 21st of September 2018.
For further information please visit the following website:
http://www.dent.auth.gr/?q=node/2545
Information: Anna Karyda (Secretary of Postgraduate Studies)
Τel.: +30-2310-999 477
Email: annakaryda@dent.auth.gr
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The application form along with the fulfilled file should be sent with registered mail or personally
submitted to the CENTRAL SECRETARIAT of SCHOOL OF DENTISTRY, AUTH, in the following address:
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SCHOOL OF DENTISTRY
CENTRAL SECRETARIAT
UNIVERSITY CAMPUS, P.C. 541 24, THESSALONIKI, GREECE
with the indication “For the Postgraduate Program of “ENDODONTOLOGY” :

Head of the School of Dentistry

Professor, Lampros Zouloumis
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