
 

Ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Σσνοπτικός Οδηγός 

Σποσδών Προπτστιακού 

Προγράμματος Σποσδών 

 



Παν ε π ι στ ή μι ο  Θε σ σα λί ας                                           Σ ελ ί δα  |  1  

Σχολή Επι στημών Υγε ί ας  

Τμήμα  Φυσι κοθεραπεί ας         

    

Οδηγόσ πουδών 

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1. Ιςτορικό Ιδρυςθσ Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ............................................................................................. 3 

2. Θ Πόλθ τθσ Λαμίασ ......................................................................................................................................... 4 

3.  τόχοι προγράμματοσ ςπουδϊν .................................................................................................................... 7 

3.1  Χαρακτιρασ των πουδϊν, Επαγγελματικζσ Προοπτικζσ ....................................................................... 8 

3.1.1 Επαγγελματικά δικαιϊματα ............................................................................................................ 10 

4. Προςωπικό Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ .................................................................................................... 12 

4.1 Μζλθ ΔΕΠ ............................................................................................................................................... 12 

4.2 Μζλθ ΕΔΙΠ και ΕΣΕΠ ............................................................................................................................... 15 

4.3 Γραμματεία Σμιματοσ ............................................................................................................................ 15 

5. πουδζσ ςτο Σμιμα Φυςικοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ- Πρωτοετείσ................................. 17 

5.1 Ενεργοποίθςθ Ιδρυματικοφ Λογαριαςμοφ ............................................................................................. 17 

5.2 Ατομικό τατιςτικό Δελτίο ...................................................................................................................... 17 

5.3 φνδεςθ ςτο Δίκτυο του Π.Θ. ................................................................................................................. 17 

5.4 Θλεκτρονικι Γραμματεία ....................................................................................................................... 18 

5.5 Ακαδθμαϊκι Σαυτότθτα .......................................................................................................................... 18 

5.6 Φοιτθτικι Μζριμνα ................................................................................................................................ 18 

5.7 Πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ και υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ & Κζντρου Πλθροφόρθςθσ του Π.Θ. ................ 18 

5.8 Ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ .......................................................................................... 19 

5.9 Τποςτιριξθ φοιτθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ........................................... 19 

5.10 Τπθρεςία υμβουλευτικισ Φοιτθτϊν/τριϊν ........................................................................................ 19 

5.11 Φοιτθτικόσ Ιντερνετικόσ Ραδιοφωνικόσ τακμόσ (ΦΙΡΠΘ) ςτο Π.Θ ................................................... 19 

5.12 Γραμματεία Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ ............................................................................................ 20 

6. Πρόγραμμα Προπτυχιακϊν ςπουδϊν .......................................................................................................... 21 

6.1 Προχποκζςεισ Απόκτθςθσ Πτυχίου ........................................................................................................ 21 

6.2 Κλίμακα Βακμολογίασ ............................................................................................................................ 21 

6.3 Γενικι περιγραφι προγράμματοσ ςπουδϊν .......................................................................................... 22 

6.4 υνοπτικι περιγραφι μακθμάτων ......................................................................................................... 22 

6.5 Ειδικι περιγραφι μακθμάτων (ανά εξάμθνο ςπουδϊν) ....................................................................... 23 

6.6 Μακιματα επιλογισ .............................................................................................................................. 29 

6.7 χζςθ εξατϊμενων και προαπαιτοφμενων μακθμάτων ......................................................................... 29 

6.8 Πρακτικι Αςκθςθ Φοιτθτϊν................................................................................................................... 30 



Παν ε π ι στ ή μι ο  Θε σ σα λί ας                                           Σ ελ ί δα  |  2  

Σχολή Επι στημών Υγε ί ας  

Τμήμα  Φυσι κοθεραπεί ας         

    

Οδηγόσ πουδών 

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21 

 

6.8.1 Προαπαιτοφμενα Μακιματα Ειδικότθτασ για τθν  Πρακτικι Άςκθςθ ............................................ 31 

6.9 Πτυχιακι Εργαςία .................................................................................................................................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Παν ε π ι στ ή μι ο  Θε σ σα λί ας                                           Σ ελ ί δα  |  3  

Σχολή Επι στημών Υγε ί ας  

Τμήμα  Φυσι κοθεραπεί ας         

    

Οδηγόσ πουδών 

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21 

 

 

1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΙΔΡΤΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Σο Σμιμα Φυςικοκεραπείασ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 

δθμιουργικθκε με το Ν.4589/2019 «Συνζργειεσ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ με τα Τ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ και 

Στερεάσ Ελλάδασ, Παλλθμνιακό Ταμείο και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 13/Αϋ/29.01.2019). Σο Σμιμα 

Φυςικοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ αποτελεί ζνα από τα 38 Σμιματα του 

Πανεπιςτθμίου και είναι ζνα από τα πζντε Σμιματα Φυςικοκεραπείασ που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα. Σοπογραφικά το Σμιμα ζχει το πλεονζκτθμα να βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ χϊρασ, ςτθ πόλθ 

τθσ Λαμίασ, με αποτζλεςμα τθν δυνατότθτα προςζλκυςθσ φοιτθτϊν απ’ όλθ τθν Ελλθνικι 

Επικράτεια. Σο Σμιμα Φυςικοκεραπείασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ είναι ζνα νζο τμιμα 

ωςτόςο διακζτει ςθμαντικι ιςτορία κακϊσ αποτελεί μια εξζλιξθ του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ 

που ιδρφκθκε αρχικά ςτο ΣΕΙ Λαμίασ το 1994 και ςτθ ςυνζχεια ςτο ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ. Ζχει 

ιςτορία πλζον των 25 ετϊν και το εκπαιδευτικό προςωπικό ζχει πολυετι εκπαιδευτικι και 

επαγγελματικι εμπειρία. 
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2. Θ ΠΟΛΘ ΣΘ ΛΑΜΙΑ  

Σο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ εκτείνεται ςτουσ τζςςερισ νομοφσ τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ και ςτο 

Νομό Φκιϊτιδασ τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ. Είναι το Πανεπιςτιμιο των 5 πόλεων (Βόλοσ, 

Λάριςα, Σρίκαλα, Καρδίτςα και Λαμία) και αποτελείται από 38 Σμιματα. τθν πόλθ τθσ Λαμίασ, 

εκτόσ από θ χολι Επιςτθμϊν Τγείασ και το Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, βρίςκονται θ χολι Θετικϊν 

Επιςτθμϊν με ςυνολικά 4 Σμιματα. 

  

Θ Λαμία είναι θ πρωτεφουςα του Νομοφ Φκιϊτιδασ και θ ζδρα τθσ Περιφζρειασ τερεάσ Ελλάδασ, 

ςτθν οποία περιλαµβάνονται οι νοµοί Φκιϊτιδασ, Ευρυτανίασ, Φωκίδασ, Εφβοιασ και Βοιωτίασ και 

αρικμεί 65.000 κατοίκουσ, αποτελεί ςυγκοινωνιακό κόµβο και κεωρείται πρωτεφουςα τθσ 

Ροφµελθσ. Θ πόλθ τθσ Λαµίασ αποτελεί κζντρο αξιόλογθσ γεωργικισ, εµπορικισ και βιοµθχανικισ 

περιοχισ. Είναι χτιςµζνθ ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ 'Όκρυσ" και ςιµερα φτάνει να εκτείνεται 

µζχρι και ςτθν κοιλάδα του περχειοφ. Απζχει 210 χλµ. περίπου από τθν Ακινα και 300 χλµ. από τθ 

Θεςςαλονίκθ, βρίςκεται δε ςτο κζντρο του εκνικοφ οδικοφ αλλά και του ςιδθροδροµικοφ άξονα 

τθσ χϊρασ. Τπάρχουν πολλζσ εκδοχζσ για τθν προζλευςθ του ονόματοσ τθσ πόλθσ.  

 

Θ Λαμία χτίςτθκε από το Λάμο, το γιο του Θρακλι και τθσ Ομφάλθσ. Κατά τον Παυςανία, θ πόλθ 

χτίςτθκε από τθ Λαμία, τθ Βαςίλιςςα των Σραχινίων, κυγατζρα του Ποςειδϊνα. Κατά τον 

Αριςτοτζλθ, θ λζξθ Λαμία είναι γζνουσ κθλυκοφ και ςθμαίνει τθν περιοχι, τθ χϊρα, τθν πόλθ που 

βρίςκεται ανάμεςα ςε δφο λόφουσ. Κατά μια άλλθ εκδοχι, το όνομα τθσ πόλθσ προζρχεται από 

αναγραμματιςμό τθσ λζξθσ Μαλία, ονομαςία τθσ γφρω περιοχισ. Κατά τθ Βυηαντινι εποχι θ πόλθ 

ονομάςτθκε Ηθτοφνι και περιτειχίςτθκε. Θ Λαμία είναι μια από τισ ςφγχρονεσ μεγαλουπόλεισ τθσ 

Ελλάδασ με πλοφςια ιςτορία, ζντονθ κοινωνικι ηωι και καυμάςιο κλίμα. Αποτελεί εμπορικό 

κζντρο τθσ ευρφτερθσ περιοχισ με μεγάλθ γεωργικι, κτθνοτροφικι και δαςικι παραγωγι. Θ Λαμία 

διακζτει αρχαιολογικό μουςείο, δθμοτικό κζατρο (ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. Ροφμελθσ), δθμοτικό ωδείο, 

κινθματογραφικζσ αίκουςεσ, κολυμβθτιριο και ακλθτικό κζντρο. τθν πόλθ δραςτθριοποιοφνται 

επίςθσ πολλοί πολιτιςτικοί, ορειβατικοί, φυςιολατρικοί και ακλθτικοί ςφλλογοι. Χαρακτθριςτικά 

αξιοκζατα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ είναι ο Μαλιακόσ Κόλποσ και θ εφφορθ κοιλάδα του περχειοφ, 
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οι Θερµοπφλεσ του Λεωνίδα κι θ Αλαµάνα του ∆ιάκου, ο Εκνικόσ ∆ρυµόσ τθσ Οίτθσ και ο 

Γοργοπόταµοσ, το µοναςτιρι τθσ Παναγίασ Αγάκωνοσ, ο Καλλίδροµοσ, ο Παρναςςόσ και τα Καµζνα 

Βοφρλα. Αυτά τα αξιοκζατα αναδεικνφουν τισ ζντονεσ αντικζςεισ αλλά και τισ οµορφιζσ που κρφβει 

αυτι θ τερεοελλαδίτικθ γωνιά. Ο ΆΓΙΟ ΛΟΤΚΑ είναι ο ΠΟΛΙΟΤΧΟ τθσ ΛΑΜΙΑ και θ θμζρα 

εορταςμοφ του είναι θ 18θ Οκτωβρίου. Αυτι τθν θµεροµθνία απελευκερϊκθκε θ Λαµία απ' τουσ 

Γερµανοφσ. τον λόφο του Α. Λουκά υπάρχει το τουριςτικό ∆θµοτικό περίπτερο. Ο Άγιοσ Λουκάσ 

είναι ζνασ πευκόφυτοσ και γραφικόσ λοφίςκοσ. τθν πόλθ τθσ Λαµίασ υπάρχει ο τόποσ µαρτυρίου 

του ιρωα τθσ Αλαµάνασ Ακαναςίου ∆ιάκου (κενοτάφιο παρά τθν πλατεία Λαοφ) ενϊ ςτθν 

οµϊνυµθ πλατεία υπάρχει µαρµάρινοσ ανδριάντασ του.  

 

Θ πόλθ τθσ Λαµίασ και θ ευρφτερθ περιοχι παρουςιάηει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφζρον. 

Ενδεικτικά ευριµατα είναι µζρθ του περίτεχνου και επιβλθτικοφ αρχαίου τείχουσ τθσ, το «Άγαλµα 

νζου ατφρου», «Πεπλοφόροσ Γυναίκα», αγγεία, λαξευτοί τάφοι κ.λ.π. ε µικρι απόςταςθ από τθ 
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Λαµία βρίςκεται o Μαλιακόσ Κόλποσ µε πολλζσ όµορφεσ παρακαλάςςιεσ τοποκεςίεσ, όπωσ τα 

Καµζνα Βοφρλα, Αγία Μαρίνα - τυλίδασ, Αγ. Κων/νοσ, Καραβόµυλοσ Ράχεσ, ενϊ λίγο πιο µακριά 

βρίςκονται θ παραλία τθσ Πελαςγίασ, τθσ Μαλεςίνασ, θ Γλφφα, οι Λιβανάτεσ, θ Αρκίτςα, ο 

Θεολόγοσ και άλλεσ περιοχζσ που αξίηουν τθν προςοχι του επιςκζπτθ ςτο νοµό. Σο Αρχαιολογικό 

Μουςείο Λαµίασ ςτεγάηεται ςτον αϋ όροφο του τρατϊνα που βρίςκεται ςτον αρχαιολογικό χϊρο 

του Κάςτρου. Θ πόλθ τθσ Λαµίασ διακζτει πλοφςια πολιτιςτικι δραςτθριότθτα. Σο Λαογραφικό 

Μουςείο Φκιϊτιδασ ιδρφκθκε το 1984. Ζχει ςτόχο τθν ανεφρεςθ, διάςωςθ και διατιρθςθ κάκε 

είδουσ λαογραφικοφ υλικοφ ποφ υπάρχει ςτθ Λαµία και ςτθν περιοχι Φκιϊτιδασ κακϊσ και τθ 

διαφφλαξθ και διάδοςθ τθσ παράδοςθσ και των εκίµων, που αναφζρονται ςτον ποιµενικό, 

αγροτικό και οικογενειακό βίο τθσ περιοχισ. ∆ιακζτει µία αρκετά πλοφςια ςυλλογι από τοπικζσ 

φορεςιζσ, υφαντά, κεντιµατα, ςκεφθ, είδθ κακθµερινισ χριςθσ, εργαλεία και άλλα αντικείµενα. 

Επίςθσ θ περιοχι τθσ Φκιϊτιδασ είναι γεµάτθ από ιαµατικζσ λουτροπθγζσ όπωσ ςτα Καµζνα 

Βοφρλα, ςτα λουτρά Τπάτθσ, ςτο Πλατφςτοµο, και ςτισ Θερµοπφλεσ και κα µποροφςε κάλλιςτα να 

αποτελζςει ζνα ςφγχρονο Πανελλινιο αν όχι και Πανευρωπαϊκό κζντρο υδροκεραπείασ και 

ιαµατικοφ τουριςµοφ.  

  

Θ πρόςβαςθ ςτθ πόλθ τθσ Λαµίασ από τισ µεγάλεσ Ελλθνικζσ πόλεισ µπορεί να γίνει είτε µε 

λεωφορείο είτε µε τρζνο. Ακινα-Λαμία: Οδικϊσ, υπάρχουν δροµολόγια κάκε µία ϊρα (διάρκεια 

διαδροµισ 2-2.5 ϊρεσ). ιδθροδροµικϊσ, υπάρχουν ςυχνά δροµολόγια (ελάχιςτθ διάρκεια 

διαδρομισ 1.5 ϊρα). Θεςςαλονίκθ-Λαμία: Οδικϊσ, υπάρχουν δροµολόγια κάκε µία ϊρα (ελάχιςτθ 

διάρκεια διαδρομισ 2 ϊρεσ). Πάτρα-Λαμία: Οδικϊσ, υπάρχουν δροµολόγια τρεισ φορζσ τθν θµζρα 

(διάρκεια διαδροµισ 3 ϊρεσ). Θ πρόςβαςθ ςτο Πανεπιςτιμιο είναι πολφ εφκολθ από κάκε ςθµείο 

τθσ πόλθσ µζςω τθσ τοπικισ ςυγκοινωνίασ. Σο πανεπιςτιμιο βρίςκεται µόλισ 3 χιλιόµετρα από το 

κζντρο τθσ πόλθσ και οι φοιτθτζσ µποροφν να εξυπθρετθκοφν µε δροµολόγια που εκτελοφνται 

κάκε 10 λεπτά ςε ολόκλθρο το ακαδθµαϊκό ζτοσ.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθ Λαμία: www.lamia.gr  & www.pste.gov.gr/index.php  

 

http://www.lamia.gr/
http://www.pste.gov.gr/index.php
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3.  ΣΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Σο πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ εγκρίκθκε με τθν υπ. αρικμ. 215/17-5-

2019 απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ. Κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ 

ςπουδϊν είναι θ κατάρτιςθ επιςτθμόνων, οι οποίοι κα κεραπεφουν τθν επιςτιμθ τθσ 

Φυςικοκεραπείασ, με ςκοπό τθν πρόλθψθ, βελτίωςθ και αποκατάςταςθ πακολογικϊν 

καταςτάςεων, ςυγγενϊν και επίκτθτων, κακϊσ και τραυματικϊν βλαβϊν που προκαλοφν 

διαταραχζσ όπωσ ςτο ερειςτικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευςτικό και καρδιοαγγειακό ςφςτθμα. Σο 

Σμιμα Φυςικοκεραπείασ είναι άρτια υλικοτεχνικά εξοπλιςμζνο, με ςφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ και 

υποδομζσ, διακζτει τρία κεςμοκετθμζνα ερευνθτικά εργαςτιρια και είναι ςε κζςθ να παρζχει 

υψθλοφ επιπζδου ποιοτικι και εκςυγχρονιςμζνθ εκπαίδευςθ ςε φοιτθτζσ/τριεσ. Επιπλζον, το 

Σμιμα Φυςικοκεραπείασ ςυνεργάηεται, ςτα πλαίςια τθσ κλινικισ άςκθςθσ των φοιτθτϊν του, με το 

Γενικό Νοςοκομείο Λαμίασ το οποίο βρίςκεται ςτθν περιοχι Σαράτςασ και διακζτει 318 

αναπτυγμζνεσ κλίνεσ νοςθλείασ και ζναν μεγάλο αρικμό μονάδων ΣΕΠ, ΜΕΘ, ΜΑΦ, ςτεφανιαίων 

νόςων και κλινικϊν όπωσ Ορκοπαιδικι, Πνευμονολογικι, Παιδιατρικι, Μαιευτικι, Πακολογικι, 

Ψυχιατρικι, Ογκολογικι κλινικι, κ.α  κακϊσ και με άλλουσ φορείσ όπωσ το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ., 

Εκκλθςιαςτικό Γθροκομείο τυλίδασ, τα ΚΑΠΘ και τα Ειδικά χολεία τθσ πόλθσ τθσ Λαμίασ.  

 

Επιπλζον, ςτόχοσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ καλλιζργεια αναλυτικισ και κριτικισ ςκζψθσ 

και θ υποςτιριξθ των φοιτθτϊν για ενεργό ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ και ςτθ δια 

βίου εκπαίδευςθ ϊςτε να μποροφν να εργαςκοφν ωσ αυτόνομοι επαγγελματίεσ και ωσ μζλθ τθσ 

ομάδασ υγείασ και να μποροφν με επάρκεια να προβαίνουν ςε κεραπευτικζσ πράξεισ που αφοροφν 

τθν πρόλθψθ και αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του αςκενοφσ. Επιπλζον, το πρόγραμμα ςπουδϊν 

ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι ςφγχρονων, τεκμθριωμζνων μεκόδων διδαςκαλίασ ςτθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ όπωσ θ ςυνεργατικι διαδικαςία επίλυςθσ προβλθμάτων (problem based learning) ι οι 

μζκοδοι προςομοίωςθσ (simulation) ενϊ δφναται να υποςτθρίηονται οι ανάγκεσ των 

φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρία και/ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ υπθρεςίασ 

ΠΡΟΒΑΘ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ.    
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Θ Φυςικοκεραπεία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του ευρφτερου πεδίου των Επιςτθμϊν Τγείασ, 

ςυνεπϊσ, ζνασ επιπρόςκετοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ ςπουδϊν είναι θ διεπιςτθμονικότθτα και θ 

εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν ϊςτε να ςυνεργάηονται με άλλουσ Επιςτιμονεσ Τγείασ όπωσ Ιατροφσ, 

Νοςθλευτζσ, Εργοκεραπευτζσ, Λογοκεραπευτζσ κ.α. Σζλοσ, το πρόγραμμα ςπουδϊν ςτοχεφει ςτθν 

αςκενοκεντρικι προςζγγιςθ ωσ μοντζλο κεραπείασ και αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ όχι μόνο των 

κλινικϊν δεξιοτιτων των φοιτθτϊν αλλά και των επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων ϊςτε να είναι ςε κζςθ 

να ανταποκρικοφν ςτισ νζεσ απαιτιςεισ και προοπτικζσ ςτον χϊρο τθσ υγείασ. 

 

3.1  ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΣΩΝ ΠΟΤΔΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

Ακολουκϊντασ τισ εξελίξεισ ςτθν Επιςτιμθ τθσ Φυςικοκεραπείασ, τισ οδθγίεσ τθσ Παγκόςμιασ 

υνομοςπονδίασ Φυςικοκεραπευτϊν (WCPT) (https://www.wcpt.org/guidelines/entry-level-

education) και του Ευρωπαϊκοφ Σμιματοσ τθσ WCPT (ER-WCPT) όςον αφορά τα προπτυχιακά 

προγράμματα ςπουδϊν Φυςικοκεραπείασ 

(https://www.erwcpt.eu/education/documents_relevant_to_education), τισ οδθγίεσ τθσ ΑΔΙΠ όςον 

αφορά τθν πιςτοποίθςθ των προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν, το περιεχόμενο ςπουδϊν 

προγραμμάτων Φυςικοκεραπείασ ΑΕΙ τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ και τθν Ζξωτερικι Ζκκεςθ 

Αξιολόγθςθσ του Προγράμματοσ πουδϊν Φυςικοκεραπείασ του πρϊθν ΣΕΙ τερεάσ Ελλάδασ, το 

πρόγραμμα ςπουδϊν του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ του πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ καλφπτει το 

γνωςτικό αντικείμενο τθσ Επιςτιμθσ τθσ Φυςικοκεραπείασ, με ςκοπό  

 τθν ενίςχυςθ τθσ προαγωγισ τθσ γνϊςθσ και θ ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ ςτισ ςυναφείσ 

επιςτθμονικζσ περιοχζσ τθσ φυςικοκεραπείασ 

 τθ δθμιουργία υψθλοφ επιπζδου φυςικοκεραπευτϊν βάςει των Διεκνϊν προκακοριςμζνων 

δεξιοτιτων όπωσ αυτζσ ορίηονται από τθν Παγκόςμια υνομοςπονδία Φυςικοκεραπείασ 

αλλά και τισ Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και 

τθσ δθμόςιασ υγείασ 

https://www.wcpt.org/guidelines/entry-level-education
https://www.wcpt.org/guidelines/entry-level-education
https://www.erwcpt.eu/education/documents_relevant_to_education
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 τθν απόκτθςθ υψθλισ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ για ερευνθτικι ι και ακαδθμαϊκι 

ςταδιοδρομία Φυςικοκεραπευτϊν ςτισ ανταγωνιςτικζσ ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται ςτο 

ςφγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόςμιο περιβάλλον 

 

Αποςτολή του Σμήματοσ Φυςικοθεραπείασ είναι θ προαγωγι, ανάπτυξθ και μετάδοςθ των 

γνϊςεων ςτθν Επιςτιμθ τθσ Φυςικοκεραπείασ, με τθν κατάλλθλθ κεωρθτικι διδαςκαλία, τθν 

ευρφτερθ εργαςτθριακι, κλινικι και πρακτικι άςκθςθ και τθν εφαρμοςμζνθ ζρευνα, ϊςτε να 

παρζχει ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ τα απαραίτθτα εφόδια, που εξαςφαλίηουν τθν άρτια εκπαίδευςθ 

τουσ για τθν επιςτθμονικι και επαγγελματικι τουσ ςταδιοδρομία και εξζλιξθ. 

 

Οι πτυχιοφχοι του Σμήματοσ με τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ, αποκτοφν τισ απαραίτθτεσ 

γνϊςεισ, ϊςτε να μποροφν με επάρκεια να προβαίνουν ςε Φυςικοκεραπευτικι αξιολόγθςθ του 

αςκενοφσ, να επιλζγουν, να οργανϊνουν και να εκτελοφν με αςφάλεια τισ Φυςικοκεραπευτικζσ 

πράξεισ, που για κάκε περίπτωςθ ενδείκνυνται.  

Οι απόφοιτοι του τμιματοσ πρζπει να κατζχουν με απόλυτθ επάρκεια τισ απαιτοφμενεσ γνϊςεισ 

για να χρθςιμοποιοφν τα φυςικά μζςα και τισ κεραπευτικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ με ςκοπό να 

αποκαταςτιςουν, διατθριςουν και προωκιςουν τθ φυςικι και ψυχολογικι κατάςταςθ του 

ατόμου όπωσ και τθν κοινωνικι του υπόςταςθ, όπου θ φκορά, ο τραυματιςμόσ ι θ νόςοσ ζχουν 

διαφοροποιιςει τισ κακθμερινζσ του δυνατότθτεσ.   

 

 Σο πρόγραμμα ςπουδϊν διακζτει ςυγκεκριμζνα μαθηςιακά αποτελζςματα ϊςτε οι απόφοιτοι να 

είναι ςε κζςθ: 

 να προςφζρουν τθν ενδεικνυόμενθ Φυςικοκεραπεία ςε αςκενείσ που νοςθλεφονται ςε 

δθμόςια ι ιδιωτικά νοςθλευτιρια ι ιδρφματα  

 να προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτθν οικογζνεια και ςτθν κοινότθτα όπου υπάρχει αςκενισ ι 

άτομο με αναπθρίεσ .  



Παν ε π ι στ ή μι ο  Θε σ σα λί ας                                           Σ ελ ί δα  |  1 0  

Σχολή Επι στημών Υγε ί ας  

Τμήμα  Φυσι κοθεραπεί ας         

    

Οδηγόσ πουδών 

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21 

 

 να διαδραματίςουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν προαγωγι και ςτθν αγωγι υγείασ και 

ευθμερίασ του κοινοφ μζςω εκπαιδευτικϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν  

 να εκπαιδεφςουν εργονομικά τον αςκενι ϊςτε να ελζγχει τα φορτία που εφαρμόηονται 

ςτισ αρκρϊςεισ του κατά τθν διάρκεια των κακθμερινϊν του δραςτθριοτιτων 

 να ςυμβάλλουν ςτθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ των επιςτθμϊν υγείασ ϊςτε να 

μπορεί να υιοκετεί τθν καταλλθλότερθ κάκε φορά ςτάςθ για ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ 

 να παρζχουν ςυμβουλζσ και να εκπαιδεφουν τουσ αςκενείσ ςτθν αυτοεξυπθρζτθςθ 

 να ςζβονται τθν αυτονομία των αςκενϊν & να εργάηονται με απόλυτθ εχεμφκεια,  

 να δίνουν επαρκείσ πλθροφορίεσ για τθν λειτουργικι ανικανότθτα των αςκενϊν ϊςτε 

να μποροφν αυτοί να ςυναινζςουν ςτο προτεινόμενο ςχιμα αποκατάςταςθσ 

 να είναι γνϊςτεσ τθσ ερευνθτικισ διεργαςίασ, με απόλυτο ςεβαςμό ςτα δικαιϊματα των 

ςυμμετεχόντων, των ερευνθτϊν και των ςυγγραφζων που χρθςιμοποιοφν τισ πθγζσ τουσ 

 να μποροφν να αναπτφξουν ερευνθτικι δραςτθριότθτα με ςκοπό τθν πρόοδο τθσ 

Επιςτιμθσ τθσ Φυςικοκεραπείασ 

 να είναι ζτοιμοι να προςαρμόςουν τθ φυςικοκεραπευτικι πράξθ ςτισ καινοφργιεσ 

ςυνκικεσ τθσ επιςτιμθσ όπωσ αυτι διαμορφϊνεται 

 

3.1.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο τίτλοσ του τμιματοσ είναι «Φυςικοκεραπεία» και το πρόγραμμα ςπουδϊν αντιςτοιχεί ςε 

αναγνωριςμζνο επιςτημονικό πεδίο με αναγνωριςμζνα επαγγελματικά δικαιώματα (ΠΔ90/1995, 

ΦΕΚ 53, τ. Α’). Σα επαγγελματικά δικαιϊματα των αποφοίτων του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ 

ορίηονται από το ωσ άνω Π.Δ., που προβλζπει ότι οι απόφοιτοι αυτοί φζρουν τον επαγγελματικό 

τίτλο «Φυςικοκεραπευτζσ ι Φυςιοκεραπευτζσ» και απαςχολοφνται, είτε αυτοδφναμα, είτε ςε 

ςυνεργαςία με τουσ γιατροφσ, μετά από ςχετικι ιατρικι διάγνωςθ, με τθν πρόλθψθ, βελτίωςθ και 

αποκατάςταςθ πακολογικϊν καταςτάςεων, ςυγγενϊν και επίκτθτων, κακϊσ και τραυματικϊν 
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βλαβϊν που προκαλοφν διαταραχζσ ςτο ερειςτικό, μυϊκό, νευρικό, αναπνευςτικό και 

καρδιαγγειακό ςφςτθμα. 

 

Ζχουν δικαίωμα απαςχόλθςθσ ςτο δθμόςιο και ςτον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, ςτον ιδιωτικό τομζα 

ι ωσ ελεφκεροι επαγγελματίεσ, μποροφν δε να ιδρφςουν ιδιωτικά εργαςτιρια Φυςικοκεραπείασ 

κατά τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (Π.Δ.29/87). Η άςκθςθ του επαγγζλματοσ προχποκζτει 

απόκτθςθ άδειασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ, που χορθγείται από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου 

Υγείασ Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων. 

 

Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 34 του Ν. 4316/2014 «Οι πτυχιοφχοι του Τμιματοσ 

Φυςικοκεραπείασ των Ανϊτατων Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων τθσ χϊρασ αξιολογοφν, 

επιλζγουν και εκτελοφν τισ πράξεισ φυςικοκεραπευτι, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτο β.δ. 

411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπωσ ιςχφουν, και περιζχονται κοςτολογθμζνεσ ςτο 

Κεφάλαιο «Φυςικοκεραπείεσ» του π.δ. 157/1991, όπωσ ιςχφει, ςφμφωνα με γραπτι διάγνωςθ ι 

γνωμάτευςθ του κεράποντοσ ιατροφ, ςτουσ χϊρουσ όπου εργάηονται κατά τθν κείμενθ 

νομοκεςία.». Σθμείωςθ: Με τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ ςτο χϊρο τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν 

Ελλάδα από το 2019 ο κεςμόσ των Ανϊτατων Τεχνολογικϊν Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) δεν 

υφίςταται πλζον και θ εκπαίδευςθ τθσ Φυςικοκεραπείασ παρζχεται μόνο από τα Πανεπιςτθμιακά 

Ιδρφματα επομζνωσ όλοι οι ςχετικοί νόμοι που αναφζρονταν ςτουσ πτυχιοφχουσ των ΤΕΙ κα πρζπει 

να ανακεωρθκοφν. 

 

Σζλοσ, ο Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ (WHO) ορίηει ωσ διακριτι επαγγελματικι ειδικότθτα τουσ 

Φυςικοκεραπευτζσ → «Physiotherapists, ISCO code 2264», με βάςθ τα International Standard 

Classification of Occupations (ISCO, 2008 revision), ενϊ το επάγγελμα του Φυςικοκεραπευτι ανικει 

ςτθν World Health Professions Alliance (WHPA, 2010) ωσ αυτοδφναμο Επάγγελμα Τγείασ όπωσ οι 

Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Οδοντίατροι και οι Νοςθλευτζσ. 
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4. ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΜΘΜΑΣΟ  ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

4.1 ΜΕΛΘ ΔΕΠ 

Σα μζλθ ΔΕΠ που υπθρετοφν ςιμερα ςτο Σμιμα είναι τα εξισ :  

 

Καθηγητζσ 

1. Καπρζλη Ελζνη 

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD): Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακινασ, Σμιμα Επιςτιμθσ 

Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Ιοφλιοσ 2006 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc): University of Nottingham, U.K, Faculty of Medicine and Health 

Sciences, Centre for Sports Medicine, Ιοφλιοσ 1997 

Πτυχίο (BSc): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ , Ιοφνιοσ 1995. 

 

2. τριμπάκοσ Νικόλαοσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD): University of Manchester, U.K, Faculty of Medicine, Dentistry, Nursing 

and Pharmacy, Centre for Rehabilitation Science. Ιοφλιοσ 2004  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc): University of Manchester, U.K, School of Physiotherapy, 

Δεκζμβριοσ 2000 

Πτυχίο (BSc): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θεςςαλονίκθσ, 

Φεβρουάριοσ 1999 

Πτυχίο (BSc): Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Ιοφνιοσ 1993 

 

Αναπληρωτζσ Καθηγητζσ 

3. Κορτιάνου Ελζνη 
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Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD): Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακινασ, Σμιμα Επιςτιμθσ 

Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Φεβρουάριοσ 2015 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc): University of Εast London, U.K, Faculty of Health Sciences, Ιοφλιοσ 

1997 

Πτυχίο (BSc): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ , Μάιοσ 1994. 

 

Επίκουροι καθηγητζσ 

4. Κανελλόπουλοσ Αςημάκησ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.):  University of Strathclyde, Engineering Faculty, Scotland, UK, 2011 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  University of Strathclyde, Engineering Faculty, Scotland, UK, 2004 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ, 1997. 

 

5. πανόσ άββασ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.): Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ, Σμιμα Ιατρικισ, 

Ιανουάριοσ 2018 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.): University of Greenwich, U.K., School of Health and Social Care, 

Δεκζμβριοσ 2003 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ, Μάρτιοσ 1992. 

 

6. Δημητριάδησ Ηαχαρίασ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.):  University of Manchester, School of Translational Medicine, 

Manchester, UK, 2011 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  Cardiff University, Physiotherapy Department, UK, 2007 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Ακινασ, 2005. 
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7. Πζπερα Γαρυφαλιά 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.):  University of Essex, Department of Biological Sciences, Section: 

Sport and Exercise Medicine, Research Αrea: Cardiac Rehabilitation, Colchester, UK, 2011 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  Glasgow University, Strathclyde University and Glasgow 

Caledonian  University, MSc in Medicine & Science in Sport & Exercise (Therapy), Glasgow, Scotland, 

UK, 2005 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Λαμίασ, 2003. 

 

8.  Μπζςιοσ Θωμάσ  

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.):  Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ερρϊν 

(ΣΕΦΑΑ), Δθμοκριτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 2018 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ερρϊν 

(ΣΕΦΑΑ), Δθμοκριτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 2012 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα 

Θεςςαλονίκθσ, 2017. 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Θεςςαλονίκθσ, 1994. 

 

Λζκτορεσ 

 

9. Σρίγκασ Παναγιώτησ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD): University of Manchester, U.K, Faculty of Translational Medicine, 

Centre for Rehabilitation Science. 2013 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc): University of Manchester, U.K, School of Physiotherapy, 2001 

Πτυχίο (BSc): χολι Κινθςιοκεραπείασ, Εκνικισ Ακλθτικισ Ακαδθμίασ, όφια, Βουλγαρία, 1993 
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4.2 ΜΕΛΘ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΣΕΠ 

το ανκρϊπινο προςωπικό του τμιματοσ ανικουν ζνα (1) μζλοσ ΕΔΙΠ και πζντε (5) μζλθ Ε.Σ.Ε.Π. με 

εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ εργαςτθριακϊν μακθμάτων και εργαςτθριακοφ εξοπλιςμοφ.  

 

Σο μζλοσ ΕΔΙΠ του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ είναι ο: 

1. Μελίγγασ Κωνςταντίνοσ 

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.):  Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ ερρϊν 

(ΣΕΦΑΑ) τθσ χολισ Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ (ΕΦΑΑ) του Α.Π.Θ. 2016 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.):  Διατμθματικό ΠΜ των ΣΕΦΑΑ Α.Π.Θ, ΣΕΦΑΑ Δ.Π.Θ., ΣΕΦΑΑ 

ερρϊν, ΣΕΦΑΑ Θεςςαλίασ, 2004  

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Λαμίασ, 1999. 

Πτυχίο (B.Sc.): Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 1989 

 

Σα μζλη Ε.Σ.Ε.Π. του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ είναι οι: 

 Αποςτολόπουλοσ ταφροσ, Πτυχιοφχοσ Φυςικοκεραπείασ 

 Γώγου Βαςιλική, Πτυχιοφχοσ Φυςικοκεραπείασ 

 Δαςκαλόπουλοσ Γεώργιοσ, Πτυχιοφχοσ Θλεκτρολογίασ 

 Κομιανοφ Λαμπρινή, Πτυχιοφχοσ Φυςικοκεραπείασ 

 οφρλησ Κωνςταντίνοσ, Πτυχιοφχοσ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων 

 

4.3 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΘΜΑΣΟ  

 

Θ Γραμματεία του Σμιματοσ αποτελείται από τουσ: 

 Κωνςταντίνα Καπράνα, Προϊςταμζνθ Γραμματείασ  
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 Δθμιτριοσ Σςιλαλισ 

 Βαςιλικι Γιαννιϊτθ 
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5. ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΣΜΘΜΑ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ 

ΘΕΑΛΙΑ- ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ 

 

5.1 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΘΘ ΙΔΡΤΜΑΣΙΚΟΤ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ 

Για να ενεργοποιιςετε τον Ιδρυματικό ςασ Λογαριαςμό κα πρζπει να μεταβείτε ςτθ ςελίδα 

Ανάκτθςθσ Κωδικοφ Πρόςβαςθσ (https://secure.it.uth.gr/user/recover/). Εκεί κα καταχωριςετε το 

όνομα χριςτθ και το ςυνκθματικό ανάκτθςθσ που ςασ δόκθκαν και δφο φορζσ το νζο ςασ κωδικό, 

δικισ ςασ επιλογισ. Πλζον ο λογαριαςμόσ ςασ ςτο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ κα ζχει το ίδιο όνομα 

χριςτθ και το νζο κωδικό. 

 

ΠΡΟΟΧΘ: Σο ςυνκθματικό ανάκτθςθσ που ςασ ζχει δοκεί είναι μίασ χριςθσ και απενεργοποιείται 

αυτόματα μετά τθ διαδικαςία ενεργοποίθςθσ του λογαριαςμοφ ςασ. 

 

 5.2 ΑΣΟΜΙΚΟ ΣΑΣΙΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ  

Για να ςυμπλθρϊςετε θλεκτρονικά το Ατομικό ςασ τατιςτικό Δελτίο Φοιτθτι (αφορά μόνο 

πρωτοετείσ) ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020 πρζπει να ανατρζξετε ςτον ςφνδεςμο ΓΙΑ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ 

τθσ κεντρικισ ςελίδασ του Πανεπιςτιμιου Θεςςαλίασ http://www.uth.gr/ . 

  

5.3 ΤΝΔΕΘ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΟΤ Π.Θ. 

Για τθν πρόςβαςι ςασ ςε κάποιεσ από τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ του Π.Θ. (π.χ. Θλεκτρονικι 

Γραμματεία) από τθν προςωπικι ςασ θλεκτρονικι ςυςκευι, είναι απαραίτθτο, είτε να ςυνδεκείτε 

ςτο δίκτυο WiFi του Π.Θ. (https://it.uth.gr/services/wifieduroam), είτε, όταν βρίςκεςτε εκτόσ Π.Θ., 

να χρθςιμοποιιςετε το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο VPN (https://it.uth.gr/services/eikoniko-idiotiko-

diktyo-vpn). 

Πλθροφορίεσ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ Σεχνολογίασ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν, που 

προςφζρουμε, κα βρείτε ςτον ιςτότοπο τθσ υπθρεςίασ του Πανεπιςτθμίου (https://it.uth.gr) . 

https://secure.it.uth.gr/user/recover/
http://www.uth.gr/
https://it.uth.gr/
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5.4 ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

Μζςω τθσ Θλεκτρονικισ Γραμματείασ μπορείτε απομακρυςμζνα να δείτε τισ βακμολογίεσ ςασ, να 

κάνετε διλωςθ μακθμάτων και άλλα. Θ πρόςβαςθ ςε αυτιν ενεργοποιείται μία εργάςιμθ θμζρα 

μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ ταυτοπροςωπίασ ςασ ςτθ Γραμματεία του Σμιματόσ ςασ. 

ΠΡΟΟΧΘ: Οπωσ αναφζρεται παραπάνω, για τθν πρόςβαςθ ςτθν Θλεκτρονικι Γραμματεία από 

Θλεκτρονικό Τπολογιςτι εκτόσ δικτφου Π.Θ., κα πρζπει να κάνετε χριςθ του Εικονικοφ Ιδιωτικοφ 

Δικτφου (VPN). 

  

5.5 ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΘ ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ 

Για να αποκτιςετε τθν Ακαδθμαϊκι ςασ Σαυτότθτα, που λειτουργεί και ςαν Δελτίο Μειωμζνου 

Ειςθτθρίου, ακολουκιςτε τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

http://academicid.minedu.gov.gr 

  

5.6 ΦΟΙΣΘΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ  

Πλθροφορίεσ για τισ παροχζσ φοιτθτικισ μζριμνασ κα βρείτε ςτον ιςτότοπο: 

http://www.uth.gr/students/student-welfare Για το Σμιμα Φυςικοκεραπείασ, υπεφκυνοσ είναι ο κ. 

Νικόλαοσ Κυροχριςτοσ, τθλζφωνο 2231060215, Κτιριο Βιβλιοκικθσ Λαμία, ιςόγειο (email: 

nkiroxristos@uth.gr ). 

  

5.7 ΠΡΟΒΑΘ ΣΙ ΠΘΓΕ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ ΣΘ  ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΘΘ  ΣΟΤ Π.Θ. 

Μπορείτε να βρείτε πλθροφορίεσ και να κατεβάςετε ςε μορφι pdf το φυλλάδιο τθσ Βιβλιοκικθσ 

που ςασ αφορά με οδθγίεσ για πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτον ςφνδεςμο http://www.lib.uth.gr. 

Επιπρόςκετα ςτο δικτυακό τόπο κα βρείτε αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ παρεχόμενεσ 

πθγζσ και υπθρεςίεσ τθσ Βιβλιοκικθσ. τθν Λαμία βρίςκεται θ Ακαδθμαίκι Βιβλιοκικθ τθσ 

Πανεπιςτθμιοφπολθσ θ οποία είναι ςφγχρονθ και διακζτει μεγάλο αρικμό βιβλίων αλλά και 

http://academicid.minedu.gov.gr/
http://www.uth.gr/students/student-welfare
mailto:nkiroxristos@uth.gr
http://www.lib.uth.gr/
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υποδομϊν. Τπεφκυνθ ςτθν Λαμία είναι θ κ. Ανδρίτςου Διμθτρα,  τθλζφωνα 22310 60195, 22310 

60172, 22310 60173 (email: dandritsou@uth.gr ). 

 5.8 ΑΘΛΘΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ 

Ωσ μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ ζχετε τθν ευκαιρία να 

ςυμμετάςχετε ςε ποικίλεσ ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Για πλθροφορίεσ ςχετικά με 

τισ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (Ιωάννθσ 

Καφενταράκθσ, τθλ. 24210-74714). Για πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ΜΟΤΙΚΑ ΤΝΟΛΑ και το 

ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΘΡΙΟ απευκφνεςτε ςτο Γραφείο Δθμοςίων χζςεων (τθλ. 24210-74709 και 

24210-74604).  

  

5.9 ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΕ Θ/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

Οι φοιτθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να ενθμερωκοφν, να λάβουν ι να παρζχουν υποςτιριξθ για τθν 

πρόςβαςθ των των φοιτθτϊν/τριϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μποροφν να 

επιςκεφτοφν τθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΡΟΒΑΘ (http://prosvasi.uth.gr/) 

  

5.10 ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ 

Θ Τπθρεςία υμβουλευτικισ Φοιτθτϊν/ριϊν του Εργαςτθρίου Ψυχολογίασ και Εφαρμογϊν ςτθν 

Εκπαίδευςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ φοιτθτζσ/τριεσ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, εφόςον το 

επικυμοφν, να δεχκοφν ψυχολογικι ςτιριξθ και βοικεια για προςωπικζσ τουσ δυςκολίεσ και 

ανθςυχίεσ, αλλά και να εκπαιδευκοφν ςτθν απόκτθςθ δεξιοτιτων διαχείριςθσ και επίλυςθσ 

προβλθμάτων που ενδεχομζνωσ αντιμετωπίηουν.   

Πλθροφορίεσ: (http://www.uth.gr/students/symvouleutiki). 

  

5.11 ΦΟΙΣΘΣΙΚΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ  ΣΑΘΜΟ (ΦΙΡΠΘ) ΣΟ Π.Θ 

το Πανεπιςτιμιο λειτουργεί Φοιτθτικόσ Ιντερνετικόσ Ραδιοφωνικόσ τακμόσ Θεςςαλίασ (ΦΙΡΠΘ). 

Ο ςτακμόσ λειτουργεί τα τελευταία 3 χρόνια και φιλοξενείται ςτον Φ Σου Σμιματοσ Μθχανικϊν 

Χωροταξίασ Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ. τθ λειτουργία του ςτακμοφ 

mailto:dandritsou@uth.gr
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ςυμμετζχουν αποκλειςτικά φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ από όλα τα τμιματα και τισ ςχολζσ του Π.Θ. Οι 

εκπομπζσ του ςτακμοφ απευκφνονται κυρίωσ ςτθν φοιτθτικι κοινότθτα. Επιπρόςκετα, ο 

ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ ΦΙΡΠΘ υποςτθρίηει τισ εκδθλϊςεισ του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ, 

ενθμερϊνοντασ το κοινό. Τπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του είναι ο κ. Μθνάσ Γαβαλάσ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

yuth-radio.com 

 

5.12 ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΘΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Θ Γραμματεία του Σμιματοσ Φυςικοκεραπείασ βρίςκεται ςτο κτιριο τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ 

ςτθν Λαμία ςτον πρϊτο όροφο. Σα τθλζφωνα επικοινωνίασ είναι 2231060176 και 177, το email 

επικοινωνίασ είναι g-physio@uth.gr και θ ιςτοςελίδα www.physio.uth.gr.  

 

 

 

http://yuth-radio.com/
mailto:g-physio@uth.gr
http://www.physio.uth.gr/
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  6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

Σο πρόγραμμα προπτυχιακϊν ςπουδϊν ςτθν Φυςικοκεραπεία αποτελείται από τα μακιματα 

κορμοφ, που είναι υποχρεωτικά και από τα μακιματα επιλογισ. Από τα μακιματα επιλογισ ο 

φοιτθτισ πρζπει να παρακολουκιςει ςυγκεκριμζνο αρικμό, τόςο κατά το χειμερινό όςο και κατά 

το εαρινό εξάμθνο.  

 

Ο φόρτοσ εργαςίασ κάκε μακιματοσ δθλϊνεται ςε Ευρωπαϊκζσ Πιςτωτικζσ Μονάδεσ (ECTS). Ο 

εξαμθνιαίοσ φόρτοσ εργαςίασ ενόσ φοιτθτι είναι το άκροιςμα των Πιςτωτικϊν Μονάδων (ECTS) 

των μακθμάτων ςτα οποία ζχει εγγραφεί το εξάμθνο αυτό. υνιςτάται ο φόρτοσ αυτόσ να είναι 

περίπου ίςοσ με 30 ECTS για κάκε εξάμθνο. Ο μζγιςτοσ επιτρεπτόσ φόρτοσ είναι τριάντα οκτϊ (38) 

ECTS ανά εξάμθνο.  

 

Για κάκε μάκθμα του προγράμματοσ ςπουδϊν δίδεται παρακάτω το ζτοσ των ςπουδϊν ςτθν οποία 

αυτό κανονικά αντιςτοιχεί, ο φόρτοσ του ςε διδακτικζσ μονάδεσ, το κατά πόςο είναι μάκθμα 

κορμοφ ι επιλογισ, κακϊσ και τα προαπαιτοφμενα μακιματα τα οποία ο φοιτθτισ πρζπει να ζχει 

περάςει για να μπορεί να εγγραφεί ς' αυτό και να το παρακολουκιςει (αλυςίδεσ). 

 

6.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΑΠΟΚΣΘΘ ΠΣΤΧΙΟΤ 

Οι προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ πτυχίου είναι οι εξισ: 

1. Εγγραφι ςτο Σμιμα και παρακολοφκθςθ μακθμάτων για τουλάχιςτον οκτϊ (8) εξάμθνα. 

2. υμπλιρωςθ τουλάχιςτον διακοςίων ςαράντα (240) ECTS ςυνολικά. 

 

6.2 ΚΛΙΜΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Θ κλίμακα βακμολογίασ είναι 0-10 με μικρότερο προβιβάςιμο βακμό το 5,0. Θ κλίμακα 

βακμολογίασ ςτα μακιματα και ςτο βακμό πτυχίου κλιμακϊνεται ωσ εξισ: 
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• Άριςτα: από 8,50 ζωσ 10 

• Λίαν Καλϊσ: από 6,5 ζωσ 8,49 

• Καλϊσ: από 5 ζωσ 6,49 

Βακμόσ μικρότεροσ του 5 ιςοδυναμεί με ανεπιτυχι παρακολοφκθςθ. Ο βακμόσ πτυχίου 

υπολογίηεται με βάςθ τα μακιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθν ςυμπλιρωςθ των 240 ECTS για 

τθν απόκτθςθ πτυχίου.  

 

6.3 ΓΕΝΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 

1. Εξάμηνα  Οκτϊ ( 8 ) 

2. Μαθήματα  αράντα ( 46)  ι ςαράντα επτά (47) 

Μακιματα Γενικοφ Υποβάκρου (ΜΓΥ) Εννζα ( 9 ) 

Μακιματα  Ειδικοφ Υποβάκρου (ΜΕΥ) Οκτϊ ( 8 ) 
Μακιματα Ειδικότθτασ (Ε) Είκοςι τρία ( 23 ) 

Μακιματα Επιλογισ για πτυχίο (ΜΕΠ)  Ζξι (6) ι Επτά (7) 

3. Διδακτικζσ (πιςτωτικζσ) Μονάδεσ   

Σφνολο ΔΜ (ECTS)  Διακόςιεσ ςαράντα ( 240 ) 
ΔΜ (ECTS) / εξάμθνο Σριάντα ( 30 ) 

4. Ϊρεσ Διδαςκαλίασ (ΩΔ)  

Σφνολο ΩΔ Διακόςια τριάντα τζςςερα (234) 

 ΩΔ / Εξάμθνο Είκοςι δφο ζωσ τριάντα δφο ( 22 - 32) 
5. Φόρτοσ Εργαςίασ (ςε ώρεσ)  

ΦΕ / εβδομάδα Πενιντα ζωσ Πενιντα Επτά ( 50 - 57 ) 

 

6.4 ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ               

  

α/α Εξάμηνο Αριθμόσ Ωρεσ/Εβδομάδα Φόρτοσ εργαςίασ ECTS 

Μαθημάτων Θεωρία Εργαςτ Κλινική ΤΝΟΛΟ Ανά Εβδ. Ανά 

Εξαμ 

  

1 Α 6 16 10 0 26 57 900 30 
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2 Β 6 19 4 0 23 56 900 30 

3 Γ 6 18 5 0 23 57 900 30 

4 Δ 6 15 8 6 29 55 850 30 

5 Ε 6 14 6 12 32 55 850 30 

6 τ 6 14 4 12 30 54 850 30 

7 Η 6 14 2 6 22 50 800 30 

8 Θ 4 ι 5* 9 0 40 49 54 750 30 

    46 ή 47 119 39 76 234 438 6800 240 

* ημείωςη: το Θ Εξάμθνο υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ του μακιματοσ Πτυχιακι Εργαςία (1 ΜΕΠ) ι αντί αυτοφ 2 άλλων 

μακθμάτων επιλογισ με τον αντίςτοιχο αρικμό ECTS (Πρωτοβάκμια Φροντίδα Τγείασ και υγγραφι Επιςτθμονικισ Εργαςίασ) 

  

6.5 ΕΙΔΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ (ΑΝΑ ΕΞΑΜΘΝΟ ΠΟΤΔΩΝ)      

Σα μακιματα  χωρίηονται ςε Μακιματα Γενικοφ Τποβάκρου (ΜΓΤ), Μακιματα  Ειδικοφ 

Τποβάκρου (ΜΕΤ), Μακιματα Ειδικότθτασ (Ε) και Μακιματα Επιλογισ για πτυχίο (ΜΕΠ). Σα 

μακιματα ζχουν Θεωρθτικό Μζροσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ Εργαςτθριακό Μζροσ ι Κλινικι 

Άςκθςθ με ξεχωριςτζσ βακμολογίεσ. τθν ςυνολικι βακμολογία του μακιματοσ για τον 

υπολογιςμό του βακμοφ πτυχίου ςυνυπολογίηονται οι επιμζρουσ βακμολογίεσ του μακιματοσ 

(Θεωρία, εργαςτιριο ι κλινικι άςκθςθ). Σο Εργαςτθριακό Μζροσ του μακιματοσ κακϊσ και θ 

Κλινικι Άςκθςθ ζχει υποχρεωτικι παρακολοφκθςθ και οι φοιτθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ 

βάςει του ωρολόγιου προγράμματοσ, πριν τθν ζναρξθ του κάκε εξαμινου. Οι φοιτθτζσ/τριεσ 

κεωροφνται ότι ζχουν επαρκϊσ παρακολουκιςει το Εργαςτθριακό Μζροσ του μακιματοσ ι τθν 

Κλινικι Άςκθςθ εφόςον ζχουν το μζγιςτο 20% απουςίεσ επί των ωρϊν διδαςκαλίασ. Όςοι 

φοιτθτζσ/τριεσ δεν ζχουν επαρκϊσ παρακολουκιςει το Εργαςτθριακό Μζροσ του μακιματοσ ι τθν 

Κλινικι Άςκθςθ δεν μποροφν να εξεταςτοφν ςε αυτό και πρζπει εκ νζου να το παρακολουκιςουν 

ςε επόμενο εξάμθνο. 
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Οι δθλϊςεισ των μακθμάτων γίνονται ςτθν αρχι του κάκε εξαμινου μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

Γραμματείασ (http://euniversity.uth.gr/unistudent/). Σα μακιματα τα οποία δθλϊνονται, με 

εξαίρεςθ αυτά του Α εξαμινου, δεν πρζπει να υπερβαίνουν τα 38 ECTS ( 30 ECTS από το τρζχον 

εξάμθνο και δυνατότθτα 8 επιπλζον ECTS από μακιματα που ο φοιτθτισ ενδεχομζνωσ δεν ζχει 

επαρκϊσ παρακολουκιςει από προθγοφμενα εξάμθνα). Οι πρωτοετείσ φοιτθτζσ/τριεσ ςτο Α 

εξάμθνο δθλϊνουν υποχρεωτικά: α) τα υποχρεωτικά μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου και β) 

ζνα μάκθμα επιλογισ. Σο ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS για το Αϋ εξάμθνο είναι 30. Θ 

διλωςθ γίνεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ Γραμματείασ εφόςον αποκτιςουν κωδικοφσ πρόςβαςθσ 

μετά τθν εγγραφι τουσ ςτο Σμιμα Φυςικοκεραπείασ.  

 

Όλα τα μακιματα υποςτθρίηονται με τθν Πλατφόρμα Αςφγχρονθσ Σθλεκπαίδευςθσ Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ Open eClass (https://eclass.uth.gr/) ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ όλοι οι φοιτθτζσ/τριεσ 

εφόςον κάνουν εγγραφι ςτο μάκθμα. Για τθν καλφτερθ επικοινωνία και μείωςθ των προβλθμάτων 

τθσ πλατφόρμασ, ενκαρρφνονται οι φοιτθτζσ να κάνουν χριςθ του email που κα τουσ δοκεί από το 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ και να χρθςιμοποιοφν μόνον αυτό για όλα τα Ακαδθμαϊκά τουσ κζματα 

κακόλθ τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ.   

   

Μαθήματα Α Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ  Κατηγο
ρία 

 Θεωρία Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 

 φνολο  ECTS 

ΦΑ1 Ανατομία Μυοςκελετικοφ 
υςτήματοσ 

ΜΓΤ 3 2  5 6 

ΦΑ2 Ανατομία Νευρικοφ 
υςτήματοσ & Οργάνων 

ΜΓΤ 3 2  5 6 

ΦΑ3 Κλινική Κινηςιολογία Ι ΜΕΤ 3 2  5 6 

ΦΑ4 Φυςιολογία ΜΓΤ 3 2  5 6 

http://euniversity.uth.gr/unistudent/
https://eclass.uth.gr/
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ΦΑ5 Νευροφυςιολογία ΜΕΤ 3 -  3 4 

ΦΑ6 Μάθημα Επιλογήσ ΜΕΠ 2 -  2 2 

ΤΝΟΛΟ  17 8 0 25 30 

ημείωςη: ϋ αυτό το εξάμθνο οι φοιτθτζσ/τριεσ, δθλϊνουν υποχρεωτικά: α) τα υποχρεωτικά μακιματα του χειμερινοφ εξαμινου 

και β) ζνα μάκθμα επιλογισ. Σο ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων ECTS για το Αϋ εξάμθνο είναι 30. 

 

Μαθήματα Β Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ  Κατηγορία  Θεωρία Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 

 φνολο  ECTS 

ΦΒ1 Παθολογία ΜΓΤ 4 - - 4 6 

ΦΒ2 Κλινική 
Κινηςιολογία ΙΙ 

ΜΕΤ 3 2 - 5 6 

ΦΒ3 Σεχνικζσ 
Κινητοποίηςησ 
Μαλακών Μορίων 
και Μάλαξησ 

ΜΕ 2 2 - 4 4 

ΦΒ4 Ορθοπαιδική ΜΓΤ 4 - - 4 5 

ΦΒ5 Κλινική 
Εμβιομηχανική 

ΜΕΤ 3 2 - 5 6 

ΦΒ6 Μάθημα 
Επιλογήσ 

ΜΕΠ 2 - - 2 3 

ΤΝΟΛΟ  18 4 0 24 30 

 

Μαθήματα Γ Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
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ΦΓ1 Νευρολογία ΜΓΤ 4 - - 4 6 

ΦΓ2 Κινηςιοθεραπεία ΜΕ 3 2 - 5 6 

ΦΓ3 Αναπνευςτική 
Φυςικοθεραπεία 

ΜΕ 3 2 - 5 6 

ΦΓ4 Φυςικοθεραπεία 
Καρδιοαγγειακών 
Παθήςεων 

ΜΕ 3 - - 3 4,5 

ΦΓ5 Κλινική 
Φυςιολογία τησ 
Άςκηςησ 

ΜΕΤ 2 1 - 3 3,5 

ΦΓ6 Βιοηθική & 
Δεοντολογία 

ΜΓΤ 3 - - 3 4 

ΤΝΟΛΟ  18 5 0 23 30 

 

Μαθήματα Δ Εξαμήνου 

  

ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
 

ΦΔ2 Φυςικοθεραπεία 

Μυοςκελετικοφ 
υςτήματοσ Ι 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΦΔ3 Ειδικζσ Σεχνικζσ 
Κινητοποίηςησ 

ΜΕ 2 2 - 4 5 

ΦΔ4 Κλινική 
Θλεκτροθεραπεία  

ΜΕ 2 2 - 4 4 

ΦΔ5 Αρχζσ 
Νευροαποκατάςταςησ 

ΜΕ 3 - - 3 4 

ΦΔ6 Φυςικοθεραπεία 
Αξιολόγηςη - Κλινικόσ 
υλλογιςμόσ 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΤΝΟΛΟ  15 8 6 29 30 

 

Μαθήματα Ε Εξαμήνου 
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ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
 

ΦΕ2 Κλινική 
Φυςικοθεραπεία 
Μυοςκελετικοφ 
υςτήματοσ Ι 

ΜΕ 2 - 6 8 7 

ΦΕ3 Φυςικοθεραπεία 
Μυοςκελετικοφ 
υςτήματοσ ΙΙ 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΦΕ4 Νευρολογική 
Φυςικοθεραπεία 
Ενηλίκων 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΦΕ5 Θλεκτροφυςικά 
Μζςα ςτην 
Φυςικοθεραπεία 

ΜΕ 2 2 - 4 4 

ΦΕ6 Μάθημα 
Επιλογήσ 

ΜΕΠ 2 - - 2 2 

ΤΝΟΛΟ  14 6 12 32 30 

 

Μαθήματα Σ Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - 
ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
 

ΦΣ2 Κλινική 
Νευρολογική 
Φυςικοθεραπεία  Ι 

ΜΕ 2 - 6 8 7 

ΦΣ3 Παιδιατρική 
Νευρολογική 
Φυςικοθεραπεία 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΦΣ4 Αθλητική 
Φυςικοθεραπεία 

ΜΕ 3 2 - 5 5 

ΦΣ5 
Επικοινωνιακζσ 
Δεξιότητεσ ςτισ 
Επιςτήμεσ Τγείασ 

ΜΕΤ 2 - - 2 3 

ΦΣ6 Μάθημα 
Επιλογήσ 

ΜΕΠ 2 - - 2 3 

ΤΝΟΛΟ  14 4 12 30 30 
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Μαθήματα Η Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
 

ΦΗ2 Θεραπευτική 
Άςκηςη ςε Χρόνιεσ 
Παθήςεισ 

ΜΕ 3 -  3 6 

ΦΗ3 Θεραπευτική 
Άςκηςη ςε Ειδικοφσ 
Πληθυςμοφσ 

ΜΕ 3 -  3 6 

ΦΗ4 Μεθοδολογία 
Ζρευνασ- 
Βιοςτατιςτική 

ΜΕΤ 3 1  3 5 

ΦΗ5 Αποκατάςταςη – 
Ομάδα 
Αποκατάςταςησ 

ΜΓΤ 2 -  3 3 

ΦΗ6 Μάθημα 
Επιλογήσ 

ΜΕΠ 2 -  2 3 

ΤΝΟΛΟ  15 1 6 22 30 

 

Μαθήματα Θ Εξαμήνου 

 

ΚΩΔΙΚΟ - 
ΜΑΘΘΜΑ 
 

 Κατηγορία 
  

 Θεωρία 
  

Εργαςτήριο Κλινική 
Άςκηςη 
 

 φνολο 
 

 ECTS 
 

ΦΘ1 Πρακτική 
Άςκηςη  

ΜΕ - - 40 40 10 

ΦΘ2 Πληροφορική 
ςτην Τγεία - 
Θλεκτρονική Τγεία 

ΜΓΤ 2 1 - 3 4 

ΦΘ3 Εργονομία - 
Προςθετική και 
Ορθωτικά Μζςα 

ΜΕΤ 3 - - 3 6 

ΦΘ4 Μαθήματα 
Επιλογήσ 

ΜΕΠ 4 - - 4 10 

ΤΝΟΛΟ  9 1 40 50 30 
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6.6 ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΕΠΙΛΟΓΘ  

 

Μαθήματα επιλογήσ Χειμερινοφ Εξαμήνου 

α/α Μάθημα Κατηγορία Ϊρεσ ECTS 

1 Αγγλική Ιατρική Ορολογία ΜΕΤ 2 2 

2 Πληροφορική ΜΓΤ 2 2 

3 Α' Βοήθειεσ ΜΓΤ 2 3 

4 Φαρμακολογία ΜΓΤ 2 3 

5 Κλινική Διαιτολογία ΜΓΤ 2 3 

6 Παθολογία πονδυλικήσ τήλησ ΜΕΤ 2 3 

7 Χειρουργική ΜΓΤ 2 3 

8 Διαχείριςη Κλινικών Περιςτατικών ΜΕΤ 2 3 

 

Μαθήματα επιλογήσ Εαρινοφ Εξαμήνου 

α/α Μάθημα Κατηγορία Ϊρεσ ECTS 

1 Παθοφυςιολογία ΜΓΤ 2 3 

2 Ψυχολογία ςτην Τγεία - Γνωςιακή 
υμπεριφορική Θεραπεία 

 
ΜΓΤ 

 
2 

 
3 

3 Εργοθεραπεία ΜΓΤ 2 3 

4 Οικονομικά τησ Τγείασ και Marketing  
ΜΓΤ 

 
2 

 
3 

5 Πτυχιακή Εργαςία ΜΕ 4 10 

6 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Τγείασ ΜΓΤ 2 5 

7 υγγραφή Επιςτημονικήσ Εργαςίασ ΜΓΤ 2 5 

8 Διαγνωςτική Απεικόνιςη ΜΓΤ 2 3 
 
 

    

 

 

6.7 ΧΕΘ ΕΞΑΣΩΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ  

το πρόγραμμα ςπουδϊν υπάρχουν ζξι (6) αλυςίδεσ μακθμάτων οι οποίεσ ζχουν προαπαιτοφμενο 

μάκθμα και εξαρτϊμενα μακιματα. Για παράδειγμα, ζνασ/μία φοιτθτισ/τρια για να δθλϊςει το 

μάκθμα Κλινικι Φυςικοκεραπεία Καρδιαγγειακοφ και Αναπνευςτικοφ υςτιματοσ Ι (Θεωρθτικό 

και Εργαςτθριακό μζροσ) κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το μάκθμα Αναπνευςτικι 
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Φυςικοκεραπεία (Θεωρθτικό και Εργαςτθριακό μζροσ) και αντίςτοιχα, για να δθλϊςει το μάκθμα 

Αναπνευςτικι Φυςικοκεραπεία κα πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το μάκθμα Πακολογία. 

 

 Αλυςίδα Α Αλυςίδα Β Αλυςίδα Γ Αλυςίδα Δ Αλυςίδα Ε Αλυςίδα Σ 

Π
ρ

ο
 

-
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π

α
ιτ

ο
φ

μ
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ο
 

Πακολογία Φυςιολογία Κινθςιοκεραπεία Ορκοπαιδικι Αρχζσ 

Νευροαποκατάςτ

αςθσ 

Αρχζσ 

Νευροαποκατ

άςταςθσ 

Εξ
α

ρ
τϊ
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Αναπνευςτικι 

Φυςικοκεραπεία 

Φυςικοκεραπεία 

Καρδιοαγγειακϊν 

Πακιςεων 

Φυςικοκεραπεία 

Μυοςκελετικοφ 

υςτιματοσ Ι 

Φυςικοκεραπεία 

Μυοςκελετικοφ 

υςτιματοσ ΙΙ 

Νευρολογικι 

Φυςικοκεραπεία 

Ενθλίκων 

Παιδιατρικι 

Νευρολογικι 

Φυςικοκεραπ

εία 

Εξ
α

ρ
τϊ

μ
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ο
 

Κλινικι 

Φυςικοκεραπεία 

Καρδιαγγειακοφ 

και 

Αναπνευςτικοφ 

υςτιματοσ Ι 

Κλινικι 

Φυςικοκεραπεία 

Καρδιαγγειακοφ 

και Αναπνευςτικοφ 

υςτιματοσ ΙΙ 

Κλινικι 

Φυςικοκεραπεία 

Μυοςκελετικοφ 

υςτιματοσ Ι 

Κλινικι 

Φυςικοκεραπεία 

Μυοςκελετικοφ 

υςτιματοσ ΙΙ 

Κλινικι 

Νευρολογικι 

Φυςικοκεραπεία Ι 

Κλινικι 

Νευρολογικι 

Φυςικοκεραπ

εία ΙΙ 

 

 

6.8 ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΦΟΙΣΘΣΩΝ  

Θ Πρακτικι Άςκθςθ (ΠΑ) αποτελεί μια αποτελεςματικι μζκοδο για επαφι και εξοικείωςθ των 

φοιτθτϊν/τριϊν με τα αντικείμενα τθσ πικανισ μελλοντικισ τουσ απαςχόλθςθσ και για τθν 

πλθρζςτερθ γνϊςθ και κατανόθςθ των προβλθμάτων και των ιδιαιτεροτιτων του επαγγελματικοφ 

τουσ πεδίου κακϊσ και για τθν επίτευξθ τθσ καλφτερθσ ζνταξθσ τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ αμζςωσ 

μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ. τα πλαίςια του Προγράμματοσ ΠΑ, φοιτθτζσ/ιτριεσ του 

Προγράμματοσ προπτυχιακϊν ςπουδϊν του Σμιματοσ εξαςκοφνται υπό επίβλεψθ για 4 μινεσ, με 

πλιρθ απαςχόλθςθ, ςε διάφορουσ φορείσ υγείασ ςε κζματα ςχετικά με τθν επιςτιμθ τθσ 

Φυςικοκεραπείασ και τθν πρακτικι τθσ εφαρμογι.  

 



Παν ε π ι στ ή μι ο  Θε σ σα λί ας                                           Σ ελ ί δα  |  3 1  

Σχολή Επι στημών Υγε ί ας  

Τμήμα  Φυσι κοθεραπεί ας         

    

Οδηγόσ πουδών 

Ακαδημαϊκό Ζτοσ 2020-21 

 

Ανάλογα με τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ, θ Πρακτικι Άςκθςθ μπορεί να γίνει 

είτε ςε Δθμόςιουσ Φορείσ, είτε ςε Ιδιωτικοφσ Φορείσ μζςω προγραμμάτων ΕΠΑ, ΟΑΕΔ ι 

ανταλλαγισ φοιτθτϊν Erasmus. Οι φοιτθτζσ ενθμερϊνονται πριν τθν αίτθςθ τουσ για τουσ 

ςυνεργαηόμενουσ φορείσ και εφόςον ζχουν ολοκλθρϊςει τισ προχποκζςεισ, επιλζγουν φορζα και 

πρόγραμμα χρθματοδότθςθσ.  

 

Θ πρακτικι άςκθςθ δθλϊνεται ωσ μάκθμα Ειδικότθτασ και ζχει 10 ECTS. Οι πιςτωτικζσ αυτζσ 

μονάδεσ προςμετροφνται ςτισ υποχρεϊςεισ λιψθσ πτυχίου, χωρίσ το μάκθμα να ζχει βακμολογία 

θ οποία να υπολογίηεται ςτον βακμό πτυχίου. Παρόλα αυτά, θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ τθσ 

Πρακτικισ άςκθςθσ ςτον ςυγκεκριμζνο φορζα είναι υποχρεωτικι και αναγράφεται ςτο παράρτθμα 

διπλϊματοσ.  

 

Για να επιτραπεί ςε ζνα/μία φοιτθτι/τρια να αρχίςει πρακτικι εξάςκθςθ, πρζπει αυτόσ/ι να ζχει 

ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ειδικότθτασ (κεωρθτικό και 

εργαςτθριακό ι κλινικό μζροσ) (Ενότθτα 4.8.1). ε περίπτωςθ πρακτικισ άςκθςθσ που πρόκειται να 

πραγματοποιθκεί ςτο εξωτερικό, οι φοιτθτζσ/ιτριεσ πρζπει να πλθροφν το επιπρόςκετο κριτιριο 

τθσ αποδεδειγμζνθσ βαςικισ γνϊςθσ τθσ γλϊςςασ ςτθν οποία κα γίνει θ επίβλεψθ/εποπτεία και θ 

υλοποίθςθ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ςτο φορζα. Σα κριτιρια επιλογισ, οι ςυνεργαηόμενοι φορείσ 

κακϊσ και κάκε διαδικαςία αναφζρονται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Σμιματοσ και 

ανακοινϊνονται κάκε εξάμθνο πριν τθν ζναρξθ των αιτιςεων. 

6.8.1 ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΘΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΑ  ΓΙΑ ΣΘΝ  ΠΡΑΚΣΙΚΘ ΆΚΘΘ 

Σα κάτωκι μακιματα ειδικότθτασ είναι προαπαιτοφμενα για τθν Πρακτικι Άςκθςθ. 

 

ΦΒ3 Σεχνικζσ Κινθτοποίθςθσ Μαλακϊν Μορίων και 

Μάλαξθσ 
ΦΕ2 Κλινικι Φυςικοκεραπεία Μυοςκελετικοφ υςτιματοσ Ι 

ΦΓ2 Κινθςιοκεραπεία ΦΕ3 Φυςικοκεραπεία Μυοςκελετικοφ υςτιματοσ ΙΙ 

ΦΓ3 Αναπνευςτικι Φυςικοκεραπεία ΦΕ4 Νευρολογικι Φυςικοκεραπεία Ενθλίκων 
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ΦΓ4 Φ/κ Καρδιοαγγειακϊν Πακιςεων ΦΕ5 Θλεκτροφυςικά Μζςα ςτθν Φυςικοκεραπεία 

ΦΔ1 Κλινικι Φυςικοκεραπεία Καρδιαγγειακοφ και 

Αναπνευςτικοφ υςτιματοσ Ι 
ΦΣ1 Κλινικι Φυςικοκεραπεία Μυοςκελετικοφ υςτιματοσ ΙΙ 

ΦΔ2 Φυςικοκεραπεία Μυοςκελετικοφ υςτιματοσ Ι ΦΣ2 Κλινικι Νευρολογικι Φυςικοκεραπεία Ι 

ΦΔ3 Ειδικζσ Σεχνικζσ Κινθτοποίθςθσ ΦΣ3 Παιδιατρικι Νευρολογικι Φυςικοκεραπεία 

ΦΔ4 Κλινικι Θλεκτροκεραπεία  ΦΣ4 Ακλθτικι Φυςικοκεραπεία 

ΦΔ5 Αρχζσ Νευροαποκατάςταςθσ ΦΗ1 Κλινικι Νευρολογικι Φυςικοκεραπεία ΙΙ 

ΦΔ6 Φυςικοκεραπευτικι Αξιολόγθςθ - Κλινικόσ 

υλλογιςμόσ 
ΦΗ2 Θεραπευτικι Άςκθςθ ςε Χρόνιεσ Πακιςεισ 

ΦΕ1 Κλινικι Φυςικοκεραπεία Καρδιαγγειακοφ και 

Αναπνευςτικοφ υςτιματοσ ΙΙ 
ΦΗ3 Θεραπευτικι Άςκθςθ ςε Ειδικοφσ Πλθκυςμοφσ 

 

6.9 ΠΣΤΧΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ 

Θ εκπόνθςθ και παρουςίαςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ αποτελεί τθ κορυφαία προςπάκεια του 

φοιτθτι να ςυντάξει και να παρουςιάςει ζνα επιςτθμονικό κείμενο, που είναι είτε ερευνθτικι 

αναςκόπθςθ (research review), είτε ερευνθτικι μελζτθ (research study), είτε μελζτθ ατομικισ 

περίπτωςθσ (case study).  

Οι μακθςιακοί ςτόχοι τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ είναι: 

 Θ ανάπτυξθ των απαραίτθτων δεξιοτιτων αναηιτθςθσ αρκρογραφικϊν και βιβλιογραφικϊν 
πθγϊν (χριςθ διαδικτφου, χριςθ υλικοφ βιβλιοκθκϊν, γενικζσ και ειδικζσ επιςτθμονικζσ 
μθχανζσ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν, ειδικζσ βάςεισ δεδομζνων κλπ), 

 H ανάπτυξθ ικανοτιτων αξιολόγθςθσ των αρκρογραφικϊν και βιβλιογραφικϊν πθγϊν με 
επιςτθμονικά κριτιρια αξιοπιςτίασ και εγκυρότθτασ, 

 Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων οργάνωςθσ τθσ δομισ αλλά και του υλικοφ τθσ εργαςίασ, 

 Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων κρίςθσ, ςχολιαςμοφ και ςφνκεςθσ των επιςτθμονικϊν 
πλθροφοριϊν  με τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ ςυμπεραςμάτων, 

 Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων παρουςίαςθσ (προφορικι ανακοίνωςθ) των αποτελεςμάτων τθσ 
εργαςίασ με τθ βοικεια ςφγχρονων μζςων (ΣΠΕ), 

 H ανάπτυξθ ικανοτιτων τιρθςθσ χρονοδιαγραμμάτων εκπόνθςθσ εργαςίασ, 

 H ανάπτυξθ ικανοτιτων τιρθςθσ ςυγκεκριμζνων προτεινόμενων κανόνων ςυγγραφισ. 
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Επιπροςκζτωσ, ςτθν περίπτωςθ ερευνθτικισ μελζτθσ ι μελζτθσ ατομικισ περίπτωςθσ, οι 

μακθςιακοί ςτόχοι είναι: 

 Θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτον τρόπο ςκζψθσ, οργάνωςθσ και ανίχνευςθσ των προβλθμάτων 
που επιδζχονται ερευνθτικισ διερεφνθςθσ, ερμθνείασ και απάντθςθσ, 

 Θ ειςαγωγι του φοιτθτι ςτθ διαδικαςία διεξαγωγισ μετριςεων,  

 Θ ανάπτυξθ ικανοτιτων ανάλυςθσ και ςυηιτθςθσ των ερευνθτικϊν  αποτελεςμάτων. 

 

Σο βάροσ τθσ ΠΕ κακορίηεται ςε δζκα (10) ECTS. Κάκε ΠΕ εκπονείται κατά κανόνα από ζναν 

φοιτθτι, εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων κατά τισ οποίεσ μία μεγάλθ εργαςία μπορεί να εκπονθκεί από 

ομάδα δφο φοιτθτϊν. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ δίνονται ςτον Οδθγό 

Πτυχιακϊν Εργαςιϊν. 

 


