
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
(MSc)

Τίτλος σπουδών: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
στην Φυσικοθεραπεία και 
Αποκατάσταση

Διάρκεια σπουδών: 1,5 έτη

Μέθοδος φοίτησης: πλήρης

Μονάδες ECTS: 90

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μέθοδος παράδοσης: με φυσική παρουσία*

* Τα μαθήματα και τα πρακτικά εργαστήρια του προγράμματος 
παραδίδονται πρόσωπο με πρόσωπο σε ένα Σαββατοκύριακο το μήνα. Τα 
μαθήματα έχουν είτε μόνο θεωρητικό μέρος, είτε θεωρητικό και πρακτικό 
μέρος και πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια 
του Προγράμματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Η 
διαδικασία μάθησης διευκολύνεται και από την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
Moodle όπου αναρτάται όλο το υλικό των μαθημάτων.   



Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Φυσικοθεραπεία και 
Αποκατάσταση στοχεύει να:

 • Συνδυάσει προχωρημένη θεωρητική, κλινική και πρακτική 
εκπαίδευση με σκοπό την εφαρμογή προηγμένων 
τεχνικών αξιολόγησης και αποκατάστασης σε μια ποικιλία 
μυοσκελετικών και νευρολογικών προβλημάτων 

 • Προσφέρει στους φοιτητές την ικανότητα να 
συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες υγείας για τη 
διατήρηση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των 
ασθενών με μυοσκελετικές και νευρολογικές παθολογίες

 • Εξοπλίσει τους απόφοιτους με ικανότητες ώστε να 
κατανοούν και να συμμετέχουν στην έρευνα στους τομείς 
της μυοσκελετικής και νευρολογικής φυσικοθεραπείας  

 • Εμβαθύνει στις πιο σύγχρονες τάσεις της έρευνας στον 
τομέα της μυοσκελετικής και νευρολογικής αποκατάστασης

 • Προάγει την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την 
ανάπτυξη ενός σωστού κλινικού συλλογισμού που 
καθοδηγεί τις κλινικές αποφάσεις τόσο στην πρόληψη όσο 
και στην αποκατάσταση των μυοσκελετικών ή νευρολογικών 
παθήσεων και κακώσεων.

 • Ενισχύει το ακαδημαϊκό υπόβαθρο και την επιστημονική 
κατάρτιση των αποφοίτων για εξειδικευμένη κλινική πράξη 
βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις 
(Evidence Based Practice) στους τομείς της μυοσκελετικής 
και της νευρολογικής αποκατάστασης.  

Οι απόφοιτοι θα είναι εξειδικευμένοι της μυοσκελετικής 
και νευρολογικής φυσικοθεραπείας με δυνατότητα 
απορρόφησης τόσο στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά 
φυσικοθεραπευτήρια και κέντρα αποκατάστασης, αθλητικά 
σωματεία, ιδιωτικά ιατρεία), όσο και στον δημόσιο τομέα 
(νοσοκομεία, κλινικές φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌ ΠΡΌΦΙΛ 
ΑΠΌΦΌΙΤΩΝ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες 
Φυσικοθεραπευτές που χρειάζονται να ειδικευτούν στην 
αντιμετώπιση μυοσκελετικών ή νευρολογικών προβλημάτων 
και παθήσεων.

Οι απόφοιτοι θα μπορούν με το πέρας των σπουδών τους 
να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι 
φυσικοθεραπευτές, σε δημόσια νοσοκομεία και κλινικές, 
σε αθλητικά σωματεία και σε κέντρα αποκατάστασης ως 
εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές. Επίσης θα μπορούν να 
αυτό-απασχοληθούν στον Ιδιωτικό Τομέα σαν ειδικευμένοι 
Φυσικοθεραπευτές στους τομείς της Μυοσκελετικής και 
Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας.

ΠΛΕΌΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΌΥ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ 

 • Το πρόγραμμα είναι μοναδικό γιατί, σε σχέση με άλλα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα του εξωτερικού, συνδυάζει 
θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στη 
Μυοσκελετική και Νευρολογική Αποκατάσταση 

 • Είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στην Κύπρο που οδηγεί 
σε εξειδίκευση στους δυο βασικούς πυλώνες της 
Φυσικοθεραπείας: την Μυοσκελετική και Νευρολογική 
Αποκατάσταση

 • Οι καθηγητές διαθέτουν πλούσια κλινική και 
ερευνητική εμπειρία στους δυο βασικούς τομείς της 
Φυσικοθεραπευτικής Αποκατάστασης

 • Υποστηρίζεται από σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες 
εγκαταστάσεις τόσο για εργαστηριακές όσο κι για 
ερευνητικές εφαρμογές 

 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κυρίως σε Σαββατοκύριακα 
ώστε να είναι εφικτή η φοίτηση και για εργαζόμενους 

 • Η δομή του προγράμματος προσφέρει ευελιξία στη φοίτηση 
και την επιλογή των μαθημάτων 

 • Υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσης και των δυο κλινικών 
εξειδικεύσεων με παράταση του χρόνου σπουδών 

ΠΡΌΣΒΑΣΉ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΌΥΔΕΣ 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί 
σε σπουδές τρίτου κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΉΣΙΑΚΑ 
ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 
φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με 
δομημένο τρόπο, να καταγράφουν τα ευρήματα τους 
και να σχεδιάζουν θεραπευτικές παρεμβάσεις για 
την αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες 
επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based 
Physiotherapy).

 • Εφαρμόζουν σωστούς, έγκυρους και αξιόπιστους 
τρόπους μυοσκελετικής και νευρολογικής 
αξιολόγησης που να οδηγούν σε προγράμματα 
αποκατάστασης εξειδικευμένα ανά περίπτωση 

 • Επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά προς τους 
ασθενείς και τους άλλους ειδικούς και να αποτελούν 
ενεργό και ισότιμο μέλος μιας ομάδας επιστημόνων 
υγείας

 • Προσφέρουν τις γνώσεις τους στους ασθενείς και 
να τους συμβουλεύουν για την πρόληψη, και την 
αποκατάσταση μετά από κακώσεις ή παθήσεις 
μυοσκελετικής και νευρολογικής αιτιολογίας 

 • Κατανοούν τις ενδείξεις και αντενδείξεις της 
εφαρμογής τεχνικών και μεθόδων θεραπείας στην 
αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων 

 • Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να 
επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και 
των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να 
σέβονται τις αποφάσεις τους 

 • Αναλύουν και συνθέτουν κριτικά την διαθέσιμη 
βιβλιογραφία στον τομέα της φυσικοθεραπείας 

 • Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις 
και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο χώρο 
των βασικών επιστημών (ανατομία, φυσιολογία, 
εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.) και να 
αναθεωρούν ανάλογα την κλινική τους πράξη 

 • Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής 
έρευνας και να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες 
όποτε αυτό είναι απαραίτητο

ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΕΙΣΔΌΧΉΣ

 • Πτυχίο Φυσικοθεραπείας ή συναφών κλινικών 
κλάδων π.χ. Οστεοπαθητικής, Χειροπρακτικής, 
Εργοθεραπείας

 • Καλή γνώση Αγγλικών, όπως αυτή 
αποδεικνύεται με:

 • Πτυχιακές σπουδές στα Αγγλικά,  
ή 

 • TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550  
paper based,  
ή  
213 computer based, ή 79-80 internet-based,  
ή

 • GCSE “O” Level με ελάχιστη βαθμολογία “C”,  
ή 

 • IELTS βαθμολογία 6.5,  
ή 

 • Επίπεδο ENGL-100 στις εξετάσεις της 
Αγγλικής γλώσσας (English Placement Test) 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 



Λεωφ. Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417
Τ.Θ. 24005, CY-1700, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. (Κεντρικό): +357 22 841500
Τηλ. (Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών): +357 22 841528
Email: admissions@unic.ac.cy
unic.ac.cy

P2
05

15
-M

Sc
_P

hy
si

ot
he

ra
py

_B
ro

ch
ur

e-
8-

22

UniversityofNicosia

UNIC_GR

universityofnicosia

UniversityNicosia

Συντονιστής Μυοσκελετικής Κατεύθυνσης:  
Δρ Μάνος Στεφανάκης PT MManipTher, PhD  
Email: stefanakis.m@unic.ac.cy 
Τηλ.: +357 22 842564
Συντονίστρια Νευρολογικής Κατεύθυνσης:  
Δρ Χριστίνα Μιχαηλίδου PT, MSc, PhD  
Email: michailidou.c@unic.ac.cy 
Τηλ.: +357 22 842595

ΣΥΝΤΌΝΙΣΤΕΣ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑΤΌΣ

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΉΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ECTS
A’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΚΟΙΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚAΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

MPTY-501G Προηγμένη Βιοστατιστική 10

MPTY-502G Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες Υγείας 5 

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

MPTY-513G Βιολογία Συνδετικού Ιστού 5 

MPTY-514G Μυοσκελετική Αποκατάσταση Ι 10

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

MPTY-523G Κλινική Νευροφυσιολογία                              5 

MPTY-524G Νευρολογική Αποκατάσταση Ι 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

MPTY-515G Μυοσκελετική Αποκατάσταση II 10 

MPTY-516G Φυσιολογία της Άσκησης                      5 

MPTY-517G Αποκατάσταση Αθλητικών Κακώσεων 10 

MPTY-518G Λειτουργική Αποκατάσταση 5 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

MPTY-525G Νευρολογική Αποκατάσταση II 10

MPTY-526G Μέσα Αξιολόγησης στην Νευροαποκατάσταση 5

MPTY-527G Κλινικές Εφαρμογές στην Νευροαποκατάσταση 10

MPTY-528G Νευρομυικές Παθήσεις & Αποκατάσταση 5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗ

MPTY-551G Φυσιολογία του Χρόνιου Πόνου 10 

MPTY-552G Πόνος και Αντανακλαστικές Θεραπείες 10 

MPTY-553G Ανάλυση της Κίνησης στην Αποκατάσταση 10 

MPTY-554G Νευρομυοσκελετική Παθολογία και Διάγνωση  10 

MPTY-590G Ερευνητική Εργασία 20

Υποσημείωση: Στο Γ’ Εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν είτε την Ερευνητική 
Εργασία και ένα (από τα τέσσερα) μαθήματα επιλογής των 10 ECTS, ή τρία 
(από τα τέσσερα) μαθήματα επιλογής των 10 ECTS το καθένα. Συνολικά πρέπει 
να καλύψουν μέγιστο αριθμό 30 ECTS. Η Ερευνητική Εργασία μπορεί να 
αντικατασταθεί με δύο μαθήματα ελεύθερης επιλογής των 10 ECTS το καθένα.

Σύνολο 90


