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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ
TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Εργαστήριο Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σύμφωνα (α) με την υπ’ αριθμ. 31377 απόφαση ίδρυσης
του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική», όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ. φύλλου 3803, τεύχος δεύτερο, στις 04.09.2018 και (β) τον «Κανονισμό
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του
ΑΠΘ με την απόφαση 2959/16 της 17-05-2018, πρόκειται να οργανώσει και να λειτουργήσει για την
περίοδο 2018-2021 το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική (Π.Μ.Σ.Ο.), το
οποίο απονέμει μετά το επιτυχές πέρας των σπουδών το «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
Ορθοδοντική» (Master of Science in Orthodontics).
Σύμφωνα με τον «Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» όπως
εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ με την απόφαση 2959/16 της 17-05-2018, η Γλώσσα Διδασκαλίας
του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής είναι η Ελληνική. Σε περίπτωση εισαγωγής αλλοδαπών φοιτητών η Γλώσσα
Διδασκαλίας μπορεί να είναι η Αγγλική.
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ.Ο. ορίζεται σε έξι (6) άτομα. Υποψήφιοι μπορεί να είναι Έλληνες
υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.), καθώς και υπήκοοι χωρών εκτός E.E.
Για την απόκτηση του «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική» (Master of Science in
Orthodontics) που αποδίδει το Π.Μ.Σ.Ο. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων/Σχολών Οδοντιατρικής
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στην
δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτιμίας του Πτυχίου Οδοντιατρικής από
αρμόδια αρχή της ημεδαπής (ΔΟΑΤΑΠ).
Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
1
2
3

4

Γενικός βαθμός πτυχίου
Βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, που σχετίζονται με την
Ορθοδοντική
Άλλα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου:
- κατάταξη στους τρεις (3) πρώτους της σειράς αποφοίτησης.
- πιστοποιημένη γνώση Η/Υ ή άλλων ξένων γλωσσών
- παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων.
Ύπαρξη άλλων μεταπτυχιακών σπουδών ή τίτλων

σε ποσοστό 15%
σε ποσοστό 10%
σε ποσοστό 5%

σε ποσοστό 25%
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5

Προηγούμενη ερευνητική και επιστημονική δραστηριότητα του
υποψήφιου - Προπτυχιακές σπουδές σε βιο-ιατρικές επιστήμες (Ιατρική,
Βιολογία, Φαρμακευτική) - Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

σε ποσοστό 15%

6

Η εν γένει προσωπικότητα, η ικανότητα έκφρασης, η επιστημονική
συγκρότηση και η κριτική ικανότητα, καθώς και η επάρκεια του
υποψηφίου όπως προκύπτει από τη συνέντευξή του στην επιτροπή
αξιολόγησης εισακτέων.

σε ποσοστό 30%

Για όλους τους υποψηφίους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η πιστοποίηση άριστης γνώσης της
αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 (C2) όπως ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τα
παρακάτω δικαιολογητικά (τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να προσκομισθούν και να συνοδεύουν
την αίτηση υποψηφιότητας):
1. Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2/C2.
2. Certificate of Proficiency in English των Πανεπιστημίων Cambridge ή Michigan.
3. International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local
Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia με
βαθμολογία 7.5 και άνω.
4. London Tests of English Level 5-Proficient Communication-EDEXCEL.
5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)MASTERY- και City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY
(συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή City and Guilds
Certificate in International ESOL-MASTERY- και Guilds Certificate in International Spoken ESOLMASTERY (συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
6. BULATS English Language Test, Βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου Cambridge.
7. ISE IV Integrated Skills in English Level 3 Certificate in ESOL International του 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. Πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος από ΑΕΙ της αλλοδαπής (αγγλόφωνο), πτυχίο Τμήματος
Αγγλικής Γλώσσας ελληνικού πανεπιστημίου.
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.
Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτούνται επιπλέον αποδεδειγμένα στοιχεία γνώσης και της ελληνικής
γλώσσας:
 τουλάχιστον επιπέδου Α1 με την υποβολή της αίτησης και
 του επιπέδου Β2 το αργότερο πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου.
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας (κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ταυτόχρονα):
1. Αίτηση υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Ορθοδοντικής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis).
2. Αντίγραφο πτυχίου (Για αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται να έχουν λάβει αναγνώριση
ισοτιμίας για τον Τίτλο Σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis).
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 σε ιδιωτικό οδοντιατρείο και (γ) από την εγγραφή του στο ΤΣΑΥ.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ■ 541 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ■ Τηλ. Κέντρο 2310 99 6000 ■ www.auth.gr

ΑΔΑ: Ψ6ΛΣ46Ψ8ΧΒ-9Σ2
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 της 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.
9. Συστατικές επιστολές.
Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. Ορθοδοντικής είναι:
 για τους Έλληνες υπηκόους ή τους υπηκόους χωρών της Ε.Ε. €3.325,00 ανά εξάμηνο σπουδών.
 για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε., €6.650,00 ανά εξάμηνο σπουδών.
Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ Ορθοδοντικής υποχρεούνται με
δικά τους έξοδα να προμηθευτούν εξοπλισμό απαραίτητο για την κλινική και εργαστηριακή
εκπαίδευσή τους (όπως ορθοδοντικές πένσες, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, laptop κλπ).
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή:
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018.
Οι συνεντεύξεις
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιηθούν στις 24
Σεπτεμβρίου 2018, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία του
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στη διεύθυνση: http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis
Η ανάρτηση του πίνακα τελικής αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει την
28η Σεπτεμβρίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τα προσόντα των υποψηφίων
για την παρακολούθηση του προγράμματος καθώς και το ειδικό έντυπο υποβολής αίτησης για το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ορθοδοντική περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου Ορθοδοντικής στη διεύθυνση: http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis
Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου
Ορθοδοντικής (http://www.dent.auth.gr/?q=lab/orthodontikis) ή να απευθύνεστε στη Γραμματεία της
Ορθοδοντικής (κα. Ελένη Μαργαρίτη, orthodontics@dent.auth.gr Τηλ.: 2310 999556).
Η αίτηση και ο πλήρης φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή να
αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση:
Π.Μ.Σ. ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (Κεντρική Γραμματεία)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
O Πρόεδρος του Τμήματος Οδοντιατρικής

Καθηγητής, Λάμπρος Ζουλούμης
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FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SCHOOL OF DENTISTRY
POSTGRADUATE PROGRAM IN
ORTHODONTICS
Chairman: Prof. Moschos A. Papadopoulos
Information: (Mrs.) Eleni Margariti
Tel.: +30-2310-999556, 2310-999557
Fax: +30-2310-999549
E-mail: οrthodontics@dent.auth.gr
Web: http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125

INTERNET ULPOADING NUMBER
(UPN):

Thessaloniki, September 12th 2018
Protocol Number

142

Building: School of Dentistry

POSTGRADUATE PROGRAM IN ORTHODONTICS
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
SCHOOL OF DENTISTRY

ANNOUNCEMENT
The Department of Orthodontics of the School of Dentistry of the Faculty of Health Sciences of the
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, according to (a) the provisions of the
decision no. 31377 for the establishment of the new “Postgraduate Program in Orthodontics”, as
published at the Greek Government’s Gazette (FEK Nr. 3803/Β’) on 04.09.2018) and (b) and the
“Regulation of the Postgraduate Program in Orthodontics”, as approved by the Senate of the
Aristotle University confirmed by the decision Νr. 2959/16 of 17-05-2018, organizes for the period
2018-2021 the new Postgraduate Program in Orthodontics (P.P.O.), which after the successful
completion of the studies awards the Degree "Master of Science in Orthodontics" (MSc in
Orthodontics).
According to the "Regulation of the Postgraduate Program in Orthodontics", as approved by the
Senate of the Aristotle University confirmed by the decision Νr. 2959/16 of 17-05-2018, the
Teaching Language of the Postgraduate Program Orthodontics is Greek. In the case of admission of
foreign students, the Teaching Language may be English.
The number of the postgraduate students that will be admitted in the program is set to six (6).
Candidates may be from Greece, from countries members of the European Union (E.U.), or from
countries outside the E.U.
For the acquisition of the "Postgraduate Diploma in Orthodontics" (MSc in Orthodontics) graduates
of Dental Departments / Schools of Universities from Greece or of other recognized foreign
institutions from other countries can be admitted. Candidates from countries outside the E.U. have
to obtain and provide a valid certification of equivalence of their Dental Degree by the Hellenic
NARIC (www.doatap.gr).
The selection of the candidates for the acceptance to the program will be performed by evaluating
of the following criteria:
1
2

Total grade of the Dental Degree
Grades of the undergraduate courses related to Orthodontics

percentage 15%
percentage 10%

3

Other points of the candidate’s Curriculum Vitae:
- High rank graduation classification (among the three first graduates)
- Certified knowledge of IT or other foreign languages
- Attendance of Scientific Meetings/Congresses
Other Postgraduate studies or degrees

percentage 5%

4

percentage 25%
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5

6

Previous research and scientific activity of the candidate Undergraduate studies in biomedical sciences (Medicine, Biology,
Pharmacy) - Publications - Oral or Poster Presentations
The candidate’s personality, the ability to express, his/her scientific
maturity and critical ability, as well as the sufficiency of the candidate
as arisen during the interview taken by the Selection Committee

percentage 15%

percentage 30%

For all applicants, the certified knowledge of the English language level C2 is a mandatory
requirement, which can be proven by the following certificates (these must be presented and
accompany the application form):
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.
5. City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)MASTERY- and City and Guilds Level 3 Certificate in ESOL International (spoken)-MASTERY
(submitted all together) or City and Guilds Certificate in International ESOL-MASTERY- and
Guilds Certificate in International Spoken ESOL-MASTERY (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.
In addition, the following certificates 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, additional proofs of knowledge of the Greek language is
required:
 at least level A1 at the time of submitting the application, and
 level B2 at the latest before the beginning of the second semester.
Application Documents:
1. Completed Application for the Postgraduate Program in Orthodontics (the corresponding
form can be downloaded from http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125).
2. Copy of the 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 Certificate.
4. Curriculum Vitae (it can be downloaded from http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125).
5. For any clinical practice, teaching, research or other scientific activity the corresponding
certificates should be provided. The clinical experience can be proven by: a) a license 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 Public Service, or c) a
certificate of registration in the Doctors’ Social Insurance Institution.
6. Certificate of the knowledge of English language.
7. Certificates of knowledge of any other languages.
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8. For candidates from foreign countries, a certificate of the knowledge of the Greek language
is required in addition.
9. Recommendation letters.
The tuition fees of attending the Postgraduate Program in Orthodontics are:
 for Greek or European Union citizens €3.325,00 per semester.
 for non- European Union citizens €6.650,00 per semester.
In addition, the postgraduate students who will be admitted to the P.P.O. should purchase at
their own expenses the equipment necessary for their clinical and laboratory training (such as
orthodontic pliers, digital camera, laptop, etc.).
Deadline for the receipt of applications submission (in both electronical and hard copy format):
Thursday, September 20, 2018.
The interviews of the candidates will take place on September 24, 2018, according to the
schedule that will be announced by the Secretariat of the Department of Orthodontics at the
department’s website (http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125).
The announcement of the candidates’ final evaluation and ranking will be published on
September 28, 2018.
More detailed information about the conditions, terms and qualifications of the candidates, as
well as the application form for the Postgraduate Program in Orthodontics is available at
http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125
For any further information please visit the website of the Department of Orthodontics at:
http://www.dent.auth.gr/?q=en/node/125, or contact the Secretariat of the Department of
Orthodontics (Mrs. Eleni Margariti, orthodontics@dent.auth.gr, Tel.: +30-2310-999556).
The application form along with the corresponding documents should be personally submitted
or sent with registered mail to the following address:
POSTGRADUATE PROGRAM IN ORTHODONTICS
SCHOOL OF DENTISTRY
FACULTY OF HEALTH SCIENCES (General Secretary)
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
UNIVERSITY CAMPUS
54124 THESSALONIKI
GREECE

The Head of the School of Dentistry

Professor Lampros Zouloumis
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