ΠΜΣ «ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»
MSC STUDIES “NEW METHODS IN PHYSIOTHERAPY”

Χαιρετισμός Διευθύντριας ΠΜΣ
Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Υγείας
και Πρόνοιας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής.
To ΠΜΣ ήταν ένα όραμα χρόνων που πραγματοποιήθηκε με την ένταξη του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας στο θεσμό του Πανεπιστήμιου.
Ο στόχος του προγράμματος είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων ΑΕΙ ημεδαπής και
αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικοθεραπείας δημιουργώντας επαγγελματίες
υψηλού επιπέδου φυσικοθεραπευτών. Ο άμεσος σκοπός μας επικεντρώνεται στην
προαγωγή της γνώσης και της ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς με το αντικείμενο του
ΠΜΣ επιστημονικές περιοχές της Φυσικοθεραπείας.
Παράλληλα, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή γνώσεων και κινήτρων απαραίτητα για την
προώθηση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας. Τα επιστημονικά πεδία του
προγράμματος επικεντρώνονται στην τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων
γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον
επιστημονικό χώρο της Φυσικοθεραπείας, με έμφαση στην πρόληψη, βελτίωση και ολιστική
αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών
βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο αναπνευστικό, στο μυοσκελετικό και στο νευρικό
σύστημα.
Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται
στην πρόληψη, βελτίωση, θεραπευτική άσκηση, ολιστική αντιμετώπιση και λειτουργική
αποκατάσταση. Στο σύγχρονο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών αποτυπώνεται η
άρτια επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των διδασκόντων, στις μεθόδους
παρακολούθησης και εξέτασης των θεματικών ενοτήτων καθώς και στις συνεργασίες με
άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Επαγγελματικούς Οργανισμούς.

Η υλικοτεχνική υποδομή των ΠΜΣ καλύπτεται από ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος,
στα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τόσο για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθημάτων, όσο και για την επιστημονική τους έρευνα.
Σας ευχόμαστε να ενώνουμε την αγάπη μας για τη Φυσικοθεραπεία και την επιστημονική
έρευνα και να φροντίζουμε για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της στη βελτίωση της υγείας
και της ποιότητας ζωής.
“…η στερνή, η πιο ιερή μορφή της θεωρίας είναι η πράξη…” N. Kαζαντζάκης
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