
 

Μεταπτυχιακό στην Ορθοπεδική 

Επιστήμη και Αποκατάσταση 
 

Διάρκεια Σπουδών (έτη):  

1.5 years 

Τίτλος Σπουδών:  

Ορθοπεδική Επιστήμη και Αποκατάσταση (MSc, 1.5 years or 3 semesters) 

Επίπεδο Τϊτλου Σπουδών:  

2ος κύκλος (Μεταπτυχιακό) 

Γλώσσα Διδασκαλίας:  

Ελληνική 

Μέθοδος Φοίτησης:  

Πλήρης ή μερική φοίτηση. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

(Distance Learning) και την προσωπική φοίτηση (In house Learning) σε ένα μοντέρνο 

πρότυπο συνδυασμένης εκπαίδευσης (Blended Learning). 

Ελάχιστες Πιστωτικές Μονάδες:  

36 

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):  

90 

 
Περιγραφή Προγράμματος:  
 
Ο στόχος του προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και 

επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί για προχωρημένη και εξειδικευμένη κλινική 

πράξη στον τομέα της Μυοσκελετικής (Manual Therapy) και Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και 

της Ορθοπεδικής Ιατρικής τόσο στον ιδιωτικό τομέα (ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια και κέντρα 

αποκατάστασης, αθλητικά σωματεία, ιδιωτικά ιατρεία), όσο και στον δημόσιο τομέα 

(νοσοκομεία, κλινικές φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης). Θα μπορούν ακόμα να 

απασχοληθούν σε άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και οργανισμούς υγείας όπου η γνώση 

της φυσικοθεραπείας ή της ιατρικής είναι απαραίτητη αλλά όχι επαρκείς και απαιτείται 

προχωρημένη και εξειδικευμένη γνώση των παραπάνω αντικειμένων συμπεριλαμβανομένης 

της σχετικής έρευνας. Το πρόγραμμα σπουδών είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει 

το ακαδημαϊκό υπόβαθρο στον απόφοιτο, που θα τον καταστήσει ειδικό στους τομείς της 

Μυοσκελετικής (Manual Therapy) και της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας καθώς και τις 

Ορθοπεδικής Ιατρικής.  



 

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ορθοπεδική Επιστήμη και Αποκατάσταση διαρκεί 1.5 

ακαδημαϊκά έτη (Ιούνιος-Σεπτέμβριος) ή 1 έτος με εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα. Το 

πρόγραμμα συνδυάζει προχωρημένη θεωρητική, κλινική και πρακτική εκπαίδευση που 

επιτρέπει στο σύγχρονο φυσικοθεραπευτή να αξιολογεί και να διορθώνει τα λειτουργικά 

προβλήματα μιας ποικιλίας μυοσκελετικών, και αθλητικών παθήσεων και κακώσεων. Επίσης 

στον ειδικευόμενο ορθοπεδικό γιατρό την απαραίτητη γνώση των βασικών επιστημών που 

σχετίζονται με την Ορθοπεδική πράξη. Επιπλέον το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα σε 

φυσικοθεραπευτές, γιατρούς και άλλους επιστήμονες (γυμναστές, εργοφυσιολόγους, 

βιολόγους, μηχανικούς, κτλ) να συνεκπαιδευτούν και να αποκτήσουν κοινή γλώσσα 

επικοινωνίας. Σκοπός είναι η διεπιστημονική συνεργασία για την προαγωγή της υγείας του 

ασθενούς και η βελτίωση των μέσων και των μεθόδων αποκατάστασης της δημόσιας υγείας. 

 

Η δομή του προγράμματος είναι μοντέρνα και αντικατοπτρίζει τις πιο σύγχρονες τάσεις της 

έρευνας στον τομέα της Μυοσκελετικής (Manual Therapy) και Αθλητικής Αποκατάστασης και 

της Ορθοπεδικής Επιστήμης. Δίνει μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και 

στην ανάπτυξη ενός σωστού κλινικού συλλογισμού που καθοδηγεί τις κλινικές αποφάσεις. Οι 

απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις για εξειδικευμένη κλινική 

πράξη βασισμένη στις διαθέσιμες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based Practice) στους 

τομείς της Μυοσκελετικής και της Αθλητικής Αποκατάστασης και της Ορθοπεδικής 

Επιστήμης.  

 

Γενικά, το πρόγραμμα σπουδών καθιστά τους φοιτητές ικανούς να προάγουν την υγεία των 

ασθενών, να συμβουλεύουν τους ασθενείς με σκοπό την πρόληψη των προβλημάτων του 

μυοσκελετικού συστήματος, προβλημάτων από υπερ-προπόνηση, μη σωστή τεχνική στο 

άθλημα, κ.α. και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους επαγγελματίες υγείας για την 

διατήρηση της ψυχολογικής και σωματικής υγείας των ασθενών με μυοσκελετικές και 

αθλητικές παθολογίες. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 

1. Να προσφέρει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες για εξειδικευμένη και 

προχωρημένη κλινική πράξη στον ιδιωτικό (ιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, κέντρα 

αποκατάστασης, κλινικές αποκατάστασης, αθλητικά σωματεία) και δημόσιο (νοσοκομεία, 

κλινικές, κέντρα αποκατάστασης) τομέα. 

 

2. Να παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου εκπαίδευση στις ραγδαίες επιστημονικές και 

τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της Μυοσκελετικής και Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και της 

Ορθοπεδικής Επιστήμης.  

 

3. Να παρέχει το θεωρητικό υπόβαθρο για έρευνα σε προβλήματα του μυοσκελετικού 

συστήματος ή προβλήματα αθλητικών τραυματισμών. 

 

4. Να συνδυάσει την κατανόηση της θεωρίας με την προχωρημένη πρακτική και εξειδικευμένη 

κλινική εμπειρία στους τομείς της Μυοσκελετικής και Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και 

Ορθοπεδικής Επιστήμης.  

 

5. Να παράγει φυσικοθεραπευτές εξειδικευμένους στους τομείς της Μυοσκελετικής και 

Αθλητικής Φυσικοθεραπείας και ιατρούς με ισχυρή βάση στις βασικές επιστήμες.  

 

6. Να δημιουργήσει ένα ερευνητικό πόλο που να δραστηριοποιείται στον τομέα της 

Μυοσκελετικής και Αθλητικής Αποκατάστασης. 

 

7. Να ενισχύσει με εξειδικευμένη γνώση την Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα της 

μυοσκελετικής και αθλητικής αξιολόγησης και αποκατάστασης. 



Να συμβάλει στην δια βίου μάθηση στον τομέα της φυσικοθεραπείας και της ιατρικής καθώς 

και στην επιστημονική κατάρτιση των επαγγελματιών φυσιοθεραπευτών, ιατρών και άλλων 

ειδικών. 

 

Προοπτικές Σταδιοδρομίας:  
Οι απόφοιτοι θα μπορούν με το πέρας των σπουδών τους να απασχοληθούν  

στον ιδιωτικό τομέα ως υπάλληλοι ή εργαστηριούχοι φυσικοθεραπευτές ή γιατροί, σε δημόσια 

νοσοκομεία και κλινικές, σε αθλητικά σωματεία και σε κέντρα αποκατάστασης ως 

εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές ή γιατροί (ή άλλη ειδικότητα ανάλογα με το πρώτο τους 

πτυχίο). 

 

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές:  
Οι απόφοιτοι θα μπορούν να συνεχίσουν με σπουδές σε επίπεδο διδακτορικού σε γνωστικά 

πεδία σχετικά με την έρευνα στην μυοσκελετική και αθλητική φυσικοθεραπεία, Ορθοπεδική 

επιστήμη και κλινική εμβιομηχανική. Προς το παρόν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας δεν 

προσφέρει προγράμματα διδακτορικού επιπέδου σε αυτά τα γνωστικά πεδία. Είναι στα άμεσα 

σχέδια του Τμήματος και του Πανεπιστημίου να δημιουργήσει διδακτορικό στην 

Φυσικοθεραπεία και στην Ορθοπεδική Επιστήμη.  

 

Προς το παρόν οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 

επίπεδο διδακτορικού στο Τμήμα Επιστήμης του Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

 

Κριτήρια Αποφοίτησης 
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ορθοπεδικής Επιστήμης και Αποκατάστασης στο Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας διαρκεί τρία ακαδημαϊκά τετράμηνα (1 έτος με εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα 

μεταξύ Ιούνη-Σεπτέμβρη). Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν 90 διδακτικές 

μονάδες (ECTS) σε χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνά τα πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα για 

πλήρης φοίτηση. Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα εξειδίκευσης σε τρεις διαφορετικές 

κατευθύνσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις του φοιτητή. 

 Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα εξειδίκευσης στην κατεύθυνση της μυοσκελετικής 

φυσικοθεραπείας (Manual Therapy) και στην κατεύθυνση της αθλητικής φυσικοθεραπείας σε 

φυσικοθεραπευτές, στην κατεύθυνση της αθλητικής φυσικοθεραπείας σε Επιστήμονες 

Αθλητική Αγωγής και της Ορθοπεδικής επιστήμης σε ιατρούς 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

1. Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς ρόλους των διαφόρων ειδικοτήτων (ιατρός, 

φυσικοθεραπευτής, γυμναστής, εργοφυσιολόγος, κτλ) μέσα στην ομάδα αποκατάστασης. 

2. Να συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους άλλους ειδικούς της ομάδας αποκατάστασης 

για την προαγωγή της υγείας του ασθενούς. 

3. Να εφαρμόζουν προχωρημένες τεχνικές εξέτασης και θεραπείας των μυοσκελετικών και 

αθλητικών κακώσεων και των ορθοπεδικών παθήσεων. 

4. Να ενημερώνουν τους ασθενείς σχετικά με τη φύση και την πρόγνωση του προβλήματος 

τους και να τους βοηθούν να επιλέξουν την κατάλληλη για αυτούς θεραπεία και τον κατάλληλο 

ειδικό. 

5. Να γνωρίζουν και εκτελούν τις κατάλληλες διαδικασίες για την παραπομπή του ασθενή σε 

άλλο ειδικό της ομάδας αποκατάστασης παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες που 

συνέλλεξαν με βάση τις ατομικές τους δεξιότητες.  

6. Αξιολογούν διάφορες παθολογικές καταστάσεις με δομημένο τρόπο και να σχεδιάζουν 

συντηρητικές ή χειρουργικές παρεμβάσεις, ανάλογα με την ειδικότητα τους, για την 

αποκατάσταση τους με βάση τις πιο πρόσφατες επιστημονικές αποδείξεις (Evidence Based 

Practice). 

7. Εφαρμόζουν τους κώδικες βιοηθικής, να επιδεικνύουν προστασία της προσωπικότητας και 



των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και να σέβονται τις αποφάσεις τους. 

8. Αναλύουν και συνθέτουν κριτικά την διαθέσιμη βιβλιογραφία στον τομέα της ειδικότητας 

τους. 

9. Ερμηνεύουν τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και την πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στο 

χώρο των βασικών επιστημών (βιολογία, εμβιομηχανική, νευροεπιστήμες, κ.ά.).  

10. Κατανοούν τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και να είναι ικανοί να συμμετέχουν 

σε κλινικές μελέτες για την παραγωγή νέας γνώσης. 

 

 

Δομή του Προγράμματος:  
Section: A - Required Courses 

Min. Credits: 12  

Max. Credits: 12 

Min. ECTS Credits: 30  

Max. ECTS Credits: 30 

Notes: 

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours 

 

PTHE-501 

Research Methodology & Biostatistics 4 10 4 

 

PTHE-502 

Orthopedic Pathology & Diagnosis 4 10 4 

 

PTHE-503 

Biology of Connective Tissue 4 10 4 

Section: B - Concentration: Musculoskeletal Physiotherapy (Manual 
Therapy) 

Min. Credits: 12  

Max. Credits: 12 

Min. ECTS Credits: 30  

Max. ECTS Credits: 30 

Notes: 

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours 

 

PTHE-511 

Rehab of Musculoskeletal Sys I / Lab 4 10 4 

 

PTHE-512 

Rehab of Musculoskeletal Sys II /Lab 4 10 4 

 

PTHE-513 

Functional Rehabilitation 4 10 4 

Section: C - Concentration: Sports Physiotherapy 

Min. Credits: 12  

Max. Credits: 12 

Min. ECTS Credits: 30  

Max. ECTS Credits: 30 

Notes: 

http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-501.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-501.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-502.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-502.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-503.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-503.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-511.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-511.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-512.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-512.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-513.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-513.pdf


Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours 

 

PTHE-521 

Rehab of Sports Injuries I with Lab 4 10 4 

 

PTHE-522 

Rehab of Sports Injuries II with Lab 4 10 4 

 

PTHE-523 

Physiology of Exercise 4 10 4 

Section: D - Concentration: Orthopedic Science 

Min. Credits: 12  

Max. Credits: 12 

Min. ECTS Credits: 30  

Max. ECTS Credits: 30 

Notes: 

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours 

 

PTHE-531 

Clinical Orthopedic Science I 4 10 4 

 

PTHE-532 

Clinical Orthopedic Science II 4 10 4 

 

PTHE-533 

Science of Orthopedic Surgery 4 10 4 

Section: E - Electives 

Min. Credits: 12  

Max. Credits: 12 

Min. ECTS Credits: 30  

Max. ECTS Credits: 30 

Notes: The courses of PTHE-512 and PTHE-523 are also included in this section. 

Course Id Title Credits Credits ECTS Teaching Hours 

 

PTHE-551 

Physiology of Chronic Pain 4 10 4 

 

PTHE-552 

Pain and Reflexive Therapies 4 10 4 

 

PTHE-553 

Movement Analysis in Orthopedic Rehab 4 10 4 

 

PTHE-554 

Biomechanics in Orthopedics 4 10 4 

 

PTHE-590 

Research Thesis 8 20 0 

 

http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-521.pdf
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http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-522.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-522.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-523.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-523.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-531.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-531.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-532.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-532.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-533.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-533.pdf
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http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-551.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-552.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-552.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-553.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-553.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-554.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-554.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-590.pdf
http://www.unic.ac.cy/ECTS_Syllabi/PTHE-590.pdf

