
ΚΕΝΤΡΟ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

BACHELOR DEGREE

TIANJIN UNIVERSITY 
OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE



Πρόλογος

Υπεύθυνος εκπαίδευσης
Αλέξανδρος Τηλικίδης

  Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής με μεγάλη 

χαρά ανακοινώνει την δυνατότητα απόκτησης BACHELOR DEGREE στον Βελονι‐

σμό με 5ετείς σπουδές. Τα τρία πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ και 

τα 2 τελευταία στην Κίνα. Το BACHELOR DEGREE στον Βελονισμό απονέμεται 

απ΄ το πανεπιστήμιο Tianjin στην Κίνα, το οποίο εκπαιδεύει Κινέζους Βελονιστές 

και έχει διεθνή αναγνώριση και κατοχύρωση.

  Όπως καταλαβαίνει κανείς αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα για την εκπαίδευση 

ως προς την  Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό στην Ελλάδα, η 

οποία πλέον ανωτατοποιείται και εισέρχεται σε μια καινούργια φάση. Το επί‐

τευγμα αυτό ήρθε ως επιστέγασμα της δωδεκαετούς συνεργασίας της ΑΚΑΔΗ‐

ΜΙΑΣ με το Πανεπιστήμιο Tianjin και της αναγνώρισης από την μεριά των Κινέ‐

ζων της σοβαρότητας του εκπαιδευτικού και θεραπευτικού έργου που συντε‐

λείται μέσα στους κόλπους της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

  Διανύουμε μια χρονιά η οποία έχει προσδιοριστεί ως χρονιά ΕλληνοΚινέζικης 

φιλίας και η ΑΚΑΔΗΜΙΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Tianjin προσφέ‐

ρουν αυτό το BACHELOR DEGREE, γεγονός το οποίο αποτελεί την πιο χειροπια‐

στή απόδειξη φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Κινέζων.

  Το πρόγραμμα σπουδών BACHELOR μετατρέπει την ΑΚΑΔΗΜΙΑ σε διεθνές 

κέντρο εκπαίδευσης, το οποίο μπορεί να εκπαιδεύσει ταυτόχρονα στην Πα‐

ραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, στην Αρχαία Ελληνική Ιατρική και τον Βελονισμό. 

Οι μαθητές της Σχολής, εφ' όσον η επίσημη γλώσσα αυτού θα είναι τα Αγγλι‐

κά, μπορεί πλέον να έχουν διεθνή προέλευση από γειτονικές (Σερβία, Βουλ‐

γαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Ισραήλ, κλπ.) και μη γειτονικές χώρες (Γερμανία, 

Ηνωμένες Πολιτείες, κλπ.).

  Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού, το οποίο βρίσκεται στα σπάργανα και 

απαιτεί προσοχή και φροντίδα στην υλοποίησή του, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ζητά ταπεινά 

την συμπαράσταση και υποστήριξη όλων, γιατί αν το έργο ευοδωθεί η Ελλάδα 

και το Ελληνικό πνεύμα θα ωφεληθούν.
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TIANJIN UNIVERSITY 

OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

Το TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TUTCM), είναι 

ένα από τα παλαιότερα Πανεπιστήμια Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής στην 

Κίνα. Ιδρύθηκε το 1958 και αυτή την στιγμή διαθέτει διδακτικό προσωπικό πε‐

ρισσότερο από 3.200 άτομα. Τυγχάνει υψηλής εκτίμησης και σεβασμού σε όλο 

τον κόσμο. Το 1992 ιδρύθηκε μέσα στους κόλπους του TUTCM, με ειδική εξου‐

σιοδότηση της Κρατικής Επιτροπής Εκπαίδευσης της Κίνας, το International 

University of Traditional Chinese Medicine (IUTCM), το οποίο προσφέρει σε 

συνεργασία με το TUTCM, ξενόγλωσση εκπαίδευση (Αγγλικά) στην Παραδο‐

σιακή Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό. Κάθε χρόνο σπουδάζουν περί τους 

2.000 διεθνείς σπουδαστές από 40 χώρες του κόσμου στο IUTCM. Με το τμήμα 

αυτό του Πανεπιστημίου του Tianjin συνεργάζεται η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗ‐

ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ προκειμένου να χορηγηθεί το 

BACHELOR DEGREE.
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

1996‐1997: 

Ο Αλέξανδρος Τηλικίδης μεταβαίνει με υποτροφία του Υπουργείου Παιδείας 

στο TIANJIN UNIVERSITY of Traditional Chinese Medicine. Παραμένει για ένα 

χρόνο. Ξεκινάει η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και ειδικά με τους καθηγη‐

τές Liu GongWang, Zhong QiangWei και Chu Li Rong.

2005 Καλοκαίρι: 
Πρώτο εκπαιδευτικό ταξίδι της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στο Tianjin University of TCM.

2005 Φθινόπωρο:

 Έρχεται ο Liu GongWang για πρώτη φορά στην Αθήνα ως εκπρόσωπος του 

Πανεπιστημίου Tianjin και διδάσκει στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ.

2006‐2016: 

Κάθε καλοκαίρι οι μαθητές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ πραγματοποιούν εκπαιδευτική 

εκδρομή στο Πανεπιστήμιο του Tianjin. 

2007‐2015: 

Στην διάρκεια όλων αυτών των ετών ο καθηγητής Zhong Qiangwei επισκέπτε‐

ται 6 φορές την Αθήνα ως εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Tianjin και διδά‐

σκει τους μαθητές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και Βελονι‐

σμό.

2008: 

1η συμφωνία της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ με το Πανεπιστήμιο Tianjin για Master Degree.  

2014: 

Το Πανεπιστήμιο Tianjin χορηγεί 30 τρίμηνης διάρκειας υποτροφίες σε μαθη‐

τές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ. Η συνεργασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη και το ακαδη‐

μαϊκό έτος 2017‐2018 θα μεταβούν 10 μαθητές της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στο Πανεπι‐

στήμιο Tianjin στην Κίνα.

2017‐7‐17: 

Η υπογραφή συμφωνίας για το BACHELOR DEGREE in ACUPUNCTURE, MOXI‐

BUSTION AND TUINA. Παραθέτουμε την συμφωνία που υπογράφηκε στα 

Κινέζικα και στα Ελληνικά.
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天津中医药大学与古希腊与中国传统医药学院

联合培养针灸推拿学五年制本科生协议书

天津中医药大学与古希腊与中国传统医药学院
联合培养针灸推拿学五年制本科生协议书
 
天津中医药大学（下称甲方）与古希腊与中国传统医药学院（下称乙方）经友好协商，
就联合培养针灸推拿学五年制本科生，达成以下协议：一、入学资格
1.具 有高中毕业及其以上学历者。
2.具 有较好的英语听、说、读、写能力。
3.身 体状况健康良好。
4.入 学资格考试合格。
二、学习期限
学制五年，可以延长1-3年。第1‐3学年在乙方学习，第4‐5学年在甲方完成课程学习及毕业实习。
三、教学计划与课程
教学计划与课程符合甲方本科培养计划要求。
四、考核及毕业证书发放
学员完成全部本科课程学习后，通过中国新汉语水平考试（HSK）3级，经甲方学位评定委员会审核，
通过者可获得甲方本科毕业证书和学士学位证书。五、授课语言
在乙方学习期间英语授课，同时学习汉语，在甲方学习期间原则上英语授课，用汉语进行临床实习。
学员通过中国新汉语水平考试（HSK）3级，方可在第4‐5学年来甲方学习。六、双方职责
1.  甲方
（1）负责制定教学计划，确定教材。
（2）负责甲方教学过程的管理工作。
（3）负责审定确认任课教师资格。
（4）负责学生在甲方教育管理部门注册备案、颁发学士学位证书和毕业证书。
（5）负责对乙方教学过程的检查和监控。（每学年1至2次）。
（6）负责安排本科阶段第4‐5学年在甲方的理论学习、临床实习、专题讲座、临床技能考核以及毕业考试。
（7）负责为来甲方学习的乙方学生出具办理签证所需资料（录取通知书、JW202表）。
（8）保证本项目在甲方的合法性。
2.  乙方
（1）与甲方共同制定教学计划，确定教材，按照甲方相关专业本科教学标准开展教学活动。
（2）负责乙方教学过程的管理工作，保证学生完成在乙方学习阶段的教学计划规定课程。
（3）按照甲方教师聘任标准，遴选在乙方承担理论教学及临床实习指导工作的当地教师，并报送甲方审定。
（4）负责宣传、招生、报名、注册及入学考试等有关工作，并于第一学年9月初将学生申请表及报名资料
         （学历证书、成绩单、照片2张）报至甲方。
（5）负责安排乙方教学场地并提供教学必要设备等。
（6）负责将学生考试成绩、学籍变动情况等按学年报至甲方存档，以保证学生在甲方教育管理部门注册
          备案的准确性。
（7）负责组织学生在规定时间前往甲方进行学习，并协助提供办理签证所需资料（护照复印件等）。
（8）保证本项目在乙方的合法性，并负责支付任何与本项目有关的当地税项。
七、收费及有关费用
1. 学生在乙方学习期间，学费由乙方收取并用于支付教学及宣传等必要费用。
2. 乙方负责为甲方收取报名费每人500元人民币，交至甲方。
3. 甲方每学年选派1至2位教师赴乙方检查教学及管理工作，乙方负责提供甲方所派教师在乙方期间的食
     宿等费用，甲方负担往返国际机票。
4. 在乙方授课原则上由乙方教师承担，如需甲方派遣教师赴乙方授课，应提前6个月与甲方协商，
    并负责提供甲方所派教师的往返国际机票、住宿费、交通费、医疗及意外保险费、生活费等基本费用以
    及教师的课时费。
5. 学费、住宿费与其他费用
（1）学费第4‐5学年，学生在甲方上本科课程及临床实习，学费每年37000元人民币由甲方收取。
          协议有效期内，甲方学费如有调整，学费按照甲方调整后当年留学生学费标准收取。
（2）住宿费
           学生在甲方学习期间，可住宿甲方留学生公寓，收费以当时甲方在校留学生的收费标准收取；
          亦可自行选择校外住宿。
（3）医疗综合保险费：甲方为学生支付第4‐5学年的医疗综合保险费。
（4）餐饮费、交通费、综合保险费以外的医疗费等由学生自理。
八、在甲方学习阶段，学生原则上达到10人，采取单独编班授课形式。如不足10人，不能开班，
        可与下届学生结合，达到10人后才能单独编班授课。
九、本协议从2017年开始，完成3期联合培养(2017－2019级)。以后续办由双方再进行协商。
十、本协议中英文各一式两份，甲乙双方中英文各执一份，每份均具有同等法律效力。
十一、本协议自签字之日起生效。
十二、协议中未尽事宜，双方友好协商解决。

乙方：古希腊与中国传统医药学

代表：                     

甲方：天津中医药大学     

代表：                  

年     月     日
年     月     日
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Το Πανεπιστήμιο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής Tianjin της Κίνας, (Συμβαλλόμενος Α) 
και η ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελληνικής και Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Ελλάδα (Συμ‐
βαλλόμενος Β) συμφωνούν να εκπαιδεύουν από κοινού σπουδαστές για πτυχίο Bachelor 
(5 ακαδημαϊκά έτη) στον Βελονισμό, την Μοξαθεραπεία και το Tuina και έχουν καταλήξει 
στην ακόλουθη συμφωνία:

I. Απαιτήσεις εισαγωγής:
1. Ο υποψήφιος σπουδαστής να κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ανώτερο δίπλωμα σπουδών.
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή κατάσταση υγείας.
4. Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις.

II. Διάρκεια εκπαίδευσης:
Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι 5 ακαδημαϊκά έτη και μπορεί να παραταθεί για 1 έως 
3 χρόνια. Οι φοιτητές ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στον Συμβαλλόμενο Β από το 1ο 
έως το 3ο έτος και ολοκληρώνουν την συνέχεια των σπουδών τους και την πρακτική για 

ο οτην αποφοίτησή τους στον Συμβαλλόμενο Α από το 4  έως το 5  έτος.

III. Διδακτικό σχέδιο και πρόγραμμα σπουδών:
Το Σχέδιο Διδασκαλίας και το Πρόγραμμα Σπουδών θα εκπονηθούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του προγράμματος Bachelor του Συμβαλλόμενου Α.

IV. Εξετάσεις και δίπλωμα:
Σε όσους ολοκληρώνουν όλα τα μαθήματα που απαιτούνται για το πτυχίο Bachelor και 
περνούν με επιτυχία τις εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας της Κινέζικης γλώσσας HSK (επί‐
πεδο 3), απονέμεται Πτυχίο πανεπιστημίου επιπέδου Bachelor και πτυχίο αποφοίτησης 
από τον Συμβαλλόμενο Α, αφού εγκριθεί από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Συμβαλλό‐
μενου Α.

V. Γλώσσα διδασκαλίας:
Τα Αγγλικά θα είναι η γλώσσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια της φοίτησης των σπουδα‐
στών στον Συμβαλλόμενο Β. Εν τω μεταξύ, η κινέζικη γλώσσα θα διδάσκεται. Κατ' αρχήν, 
η φοίτηση των σπουδαστών στον συμβαλλόμενο Α θα γίνεται στα αγγλικά, αλλά στην κλι‐
νική πρακτική θα χρησιμοποιείται η Κινέζικη γλώσσα. Οι σπουδαστές θα θεωρείται ότι εί‐

ο οναι επαρκείς να περάσουν στο 4  και 5  έτος των σπουδών τους στον Συμβαλλόμενο Α, 
αφού περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας της Κινέζικης γλώσσας 
HSK (Επίπεδο 3).

VI. Καθήκοντα και ευθύνες των δύο συμβαλλόμενων: 
Συμβαλλόμενος Α:
(1). Αναλαμβάνει την κατάρτιση του διδακτικού προγράμματος και τον προσδιορισμό του 
       διδακτικού υλικού.
(2). Αναλαμβάνει την διαχείριση της διδακτικής διαδικασίας στον Συμβαλλόμενο Α.
(3). Αναλαμβάνει την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκπαιδευτών.
(4). Αναλαμβάνει την εγγραφή και καταγραφή των σπουδαστών στην εκπαιδευτική υπηρε‐
       σία του Συμβαλλόμενου Α και  εκδίδει το Πτυχίο και το δίπλωμα αποφοίτησης.
(5). Αναλαμβάνει τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικασίας διδασκαλίας στον 
       Συμβαλλόμενο Β (Μία έως δύο φορές το χρόνο).

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕ-
ΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ TIANJIN, ΚΙΝΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ BACHELOR (5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ 
ΕΤΗ) ΣΤΟΝ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΜΟΞΑΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ TUINA.
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(6). Αναλαμβάνει την οργάνωση της θεωρητικής μελέτης, της κλινικής πρακτικής, των σε‐
       μιναρίων, της αξιολόγησης των κλινικών δεξιοτήτων και των εξετάσεων βαθμολόγη‐

ο ο       σης στον Συμβαλλόμενο Α το 4  και 5  έτος.
(7). Αναλαμβάνει την προετοιμασία των απαιτούμενων εντύπων για την λήψη Visa για 
       τους σπουδαστές του Συμβαλλόμενου Β που έρχονται να σπουδάσουν στον Συμβαλ‐
       λόμενο Α (Ειδοποίηση εισαγωγής, έντυπο JW202).
(8). Εξασφαλίζει τη νομιμότητα του κοινού προγράμματος στο Συμβαλλόμενο μέρος Α.

Συμβαλλόμενος Β:
(1). Αναλαμβάνει την κατάρτιση του προγράμματος διδασκαλίας και τον καθορισμό του 
       διδακτικού υλικού σε συμφωνία με τον συμβαλλόμενο Α και διεξάγει διδακτικές 
       δραστηριότητες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο διδασκαλίας των προγραμμάτων 
       Bachelor του μέρους Α.
(2). Αναλαμβάνει τη διαχείριση της διδακτικής διαδικασίας και εξασφαλίζει ότι οι μαθη‐
       τές ολοκληρώνουν τα μαθήματα σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας κατά τη 
       διάρκεια των σπουδών τους στον Συμβαλλόμενο Β.
(3). Αναλαμβάνει να επιλέξει εκπαιδευτικούς για τη διδασκαλία της θεωρίας και την κα‐
       θοδήγηση της κλινικής πρακτικής στον Συμβαλλόμενο  Β, σύμφωνα με τα πρότυπα 
       επιλογής των εκπαιδευτικών στον Συμβαλλόμενο Α, και τους υποβάλλει στον Συμ‐
       βαλλόμενο Α για έγκριση.
(4). Αναλαμβάνει την προώθηση, την εύρεση σπουδαστών, την αίτηση, την εγγραφή, τις 
       εξετάσεις εισαγωγής και άλλες σχετικές εργασίες. Επίσης, την αποστολή των αιτή‐
       σεων εγγραφής και τα απαιτούμενα έντυπα των αιτήσεων των σπουδαστών (συμπε‐
       ριλαμβανομένου του υψηλότερου απολυτηρίου / διπλώματος, ακαδημαϊκών επιδό‐
       σεων/βαθμολογιών, δύο φωτογραφιών) στον συμβαλλόμενο Α στις αρχές Σεπτεμ‐

ου       βρίου του 1  έτους.
(5). Αναλαμβάνει την οργάνωση του χώρου διδασκαλίας και την παροχή του απαραίτη‐
       του εξοπλισμού διδασκαλίας στον Συμβαλλόμενο Β.
(6). Αναλαμβάνει την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων των φοιτητών και
       των μεταβολών των εγγραφών στον Συμβαλλόμενο Α κάθε ακαδημαϊκό έτος, προ‐
       κειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αρχείων εγγραφής φοιτητών στην εκπαι‐
       δευτική Αρχή του Συμβαλλόμενου Α.
(7). Αναλαμβάνει την οργάνωση των σπουδαστών ώστε να μεταβούν στον Συμβαλλό‐
       μενο Α για την συνέχιση των σπουδών τους σε καθορισμένο χρόνο και την υποστη‐
       ρίξη των σπουδαστών παρέχοντας τους τα απαιτούμενα έντυπα για την Visa (αντί‐
       γραφο διαβατηρίου και άλλων).
(8). Να εξασφαλίζει τη νομιμότητα του κοινού προγράμματος στον Συμβαλλόμενο Β και 
       να είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των τοπικών φόρων που σχετίζονται με αυτό 
       το έργο.

VII. Τέλη και συναφή έξοδα:
1. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στον Συμβαλλόμενο Β, ο Συμβαλλόμενος Β χρεώνει 
    τα τέλη για τη διδασκαλία, την διαφήμιση και τα σχετικά έξοδα.
2. Το Συμβαλλόμενο μέρος Β είναι υπεύθυνο για την είσπραξη τέλους εγγραφής 500 RMB 
     για κάθε φοιτητή για το Συμβαλλόμενο μέρος Α και για την μεταβίβαση στον καθορι‐
     σμένο λογαριασμό του Συμβαλλόμενου Α.
3. Ο Συμβαλλόμενος Α θα επιλέγει και θα στέλνει 1 έως 2 καθηγητές στον Συμβαλλόμε‐
     νο Β για να ελέγχει τις εργασίες διδασκαλίας και διαχείρισης στον Συμβαλλόμενο Β 
     κάθε ακαδημαϊκό έτος. Τα έξοδα διατροφής και διαμονής των καθηγητών κατά την 
     επίσκεψή τους στον Συμβαλλόμενο Β θα καλύπτονται από τον Συμβαλλόμενο Β. Τα 
     εισιτήρια των αεροπλάνων για τους εκπαιδευτικούς θα καλύπτονται από τον Συμβαλ‐
     λόμενο Α.
4. Κατ' αρχήν, τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Συμβαλλόμενου Β κατά τη 
    διάρκεια των σπουδών στον Συμβαλλόμενο Β. Αν εκπαιδευτικοί του Συμβαλλόμενου Α
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Συμβαλλόμενος Β: 
Αντιπρόσωπος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής 
Κινέζικης Ιατρικής, Ελλάδα

Ημερομηνία:

Συμβαλλόμενος Α: 
Αντιπρόσωπος  του Πανεπιστήμιου Tianjin 

Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, Κίνα

Ημερομηνία:

    χρειάζονται για να διδάξουν στον Συμβαλλόμενο Β, ο Συμβαλλόμενος Β πρέπει να το 
    συζητήσει με τον Συμβαλλόμενο Α 6 μήνες νωρίτερα και να καλύψει όλα τα έξοδα τους 
    συμπεριλαμβανομένων: Διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων μετ' επιστροφής, διαμονής, 
    μεταφορών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης ατυχημάτων, επιδόμα‐
    τος διαβίωσης και αμοιβής διαλέξεων.
5. Δίδακτρα, διαμονή και άλλα έξοδα:

ο ο(1) Στο 4  και 5  έτος, οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα για το Bachelor και 
κάνουν την κλινική πρακτική τους στον συμβαλλόμενο Α. Ο συμβαλλόμενος Α χρεώνει 
δίδακτρα 37.000 RMB / φοιτητή / ακαδημαϊκό έτος. Για όσο διαρκεί η συμφωνία, τα 
δίδακτρα θα υπόκεινται στο πραγματικό επίπεδο διδάκτρων των διεθνών φοιτητών στο 
συμβαλλόμενο μέρος Α εάν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή.
(2). Τέλη διαμονής. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στον συμβαλλόμενο Α, οι φοιτητές 
μπορούν να διαμένουν στα διαμερίσματα των διεθνών φοιτητών (στην Εστία του πανε‐
πιστημίου). Το κόστος διαμονής χρεώνεται σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο των διεθνών 
φοιτητών. Οι σπουδαστές μπορούν επίσης να επιλέξουν να διαμείνουν έξω από την 
πανεπιστημιούπολη.
(3). Κόστος ιατρικής ασφάλισης: ο συμβαλλόμενος Α καλύπτει την ασφάλιση υγείας των 

ο οφοιτητών για το 4  και 5  έτος.
(4). Οι δαπάνες των τροφίμων, των μεταφορών και άλλων ιατρικών εξόδων (εκτός του 
συνολικού ασφαλιστικού κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) θα καταβληθούν 
από τους ίδιους τους φοιτητές.

VIII. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στον συμβαλλόμενο Α, καταρχήν θα δημιουργηθεί 
μια ανεξάρτητη τάξη αν ο αριθμός των μαθητών φθάσει τους 10. Η τάξη δεν μπορεί να 
ανοίξει εάν ο αριθμός των μαθητών είναι μικρότερος από 10, αλλά μπορεί να συνδυα‐
στεί με φοιτητές του επόμενου έτους σχηματίζοντας έτσι μια ανεξάρτητη τάξη αν ο αρι‐
θμός των σπουδαστών φτάσει τους 10.

IX. Η συμφωνία αυτή ξεκινάει από το 2017 και θα ολοκληρωθεί σε 3 ακαδημαϊκά έτη 
(2017‐2019). Η συνέχιση της συμφωνίας θα συζητηθεί και από τα δύο μέρη.

X. Η συμφωνία αυτή συντάσσεται σε 2 πρωτότυπα αντίγραφα, τόσο στα κινέζικα όσο 
και στα αγγλικά, και κάθε συμβαλλόμενος κατέχει ένα αντίγραφο σε κάθε έκδοση. Κάθε 
αντίγραφο έχει την ίδια νομική ισχύ.

XI. Η παρούσα συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ με την υπογραφή που ακολουθεί.

XII. Οποιαδήποτε θέματα δεν έχουν καλυφθεί από την παρούσα συμφωνία θα διευθε‐
τηθούν μέσω φιλικών διαπραγματεύσεων και των δύο μερών.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

μετά από μακροχρόνια συνεργασία με το TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIO‐

NAL CHINESE MEDICINE κατάφερε να εξασφαλίσει για τους σπουδαστές της 

την δυνατότητα απόκτησης BACHELOR DEGREE στον ΒΕΛΟΝΙΣΜΟ, ΜΟΞΑΘΕ‐

ΡΑΠΕΙΑ, TUINA. Το γεγονός αυτό έχει πολυσήμαντες επιδράσεις τόσο στην 

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική όσο και στην γενικότερη άσκηση των εναλλα‐

κτικών θεραπευτικών τεχνών στην Ελλάδα. Εξ' αιτίας του BACHELOR αυτού 

ανοίγει μια καινούργια πύλη, η οποία οδηγεί σε ένα νέο περιβάλλον εκπαί‐

δευσης ως προς τους εξής παράγοντες: 
ον1  Ανωτατοποιεί το επίπεδο σπουδών ως προς την Κινέζικη Ιατρική και τον 

Βελονισμό. Η ανωτατοποίηση αυτή, πέρα από την ουσιαστική της πλευρά 

που είναι η βαθύτερη κατανόηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και 

του Βελονισμού, έχει και ένα πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Υποχρεώνει την 

Ελληνική πολιτεία να πάρει θέση ως προς την αναγνώριση και νομιμοποίη‐

ση των εναλλακτικών θεραπευτικών τεχνών, με αρχή την Παραδοσιακή Κι‐

νέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό. Διευκρινίζεται ότι η εγγραφή στο BACHE‐

LOR DEGREE in ACUPUNCTURE, MOXIBUSTION and TUINA, γίνεται μεν στην 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ, αλλά ισχύει αυτόματα και στο Πανεπιστήμιο του TIANJIN, άρα 

το BACHELOR DEGREE αυτό, απονέμεται απ' το Πανεπιστήμιο του TIANJIN 

και φέρει την αξιοπιστία ενός διεθνούς τίτλου σπουδών από ένα παγκόσμιο 

αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Απέναντι 

σε έναν τέτοιο τίτλο σπουδών το Ελληνικό ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ. είναι υποχρεωμένο να 

πάρει θέση και να εφαρμόσει αυτό που ισχύει και στις άλλες χώρες της Ευ‐

ρωπαϊκής ένωσης, δηλαδή την αναγνώριση των εναλλακτικών θεραπευτι‐

κών, της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και του Βελονισμού στην Ελλάδα.

ον2  Επιτρέπει την άσκηση της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής και του Βελο‐

νισμού σε όλο τον κόσμο, αφού όπως αναφέρθηκε το Πανεπιστήμιο του 

TIANJIN είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
ον3  Εμβαθύνει και διευρύνει την σχέση Ελλάδας ‐ Κίνας, Ελληνικού και Κινέ‐

ζικου πολιτισμού, Ελληνικής και Κινέζικης Ιατρικής. Η διεύρυνση των σχέσε‐

ων με την Κίνα, όπως αντιλαμβάνεται κανείς σήμερα, είναι ουσιώδους σημα‐

σίας για την οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη της Ελλάδος. Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ συμβάλλει τα 

μέγιστα στην διατήρηση καλών και αξιόπιστων σχέσεων με το Πανεπιστήμιο 

του TIANJIN.
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ον4  Τα τρία πρώτα χρόνια στην Ελλάδα, επιτρέπουν στον σπουδαστή να έρ‐

θει σ' επαφή με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό, μέσα 

απ' το πρίσμα ενός μη Κινέζου Βελονιστή. Κατά την διάρκεια της τρίχρονης 

αυτής σπουδής, ο σπουδαστής έρχεται σ' επαφή και με την Αρχαία Ελληνική 

Ιατρική, γνωρίζοντας ένα διαφορετικό μεν, αλλά παραπλήσιο σύστημα ια‐

τρικής σκέψης με το Κινέζικο. Η Αρχαία Ελληνική Ιατρική επιτρέπει την βα‐

θύτερη κατανόηση της Κινέζικης, ενώ ταυτόχρονα η ενασχόληση με την Αρ‐

χαία Ελληνική Ιατρική συμβάλλει την αναβίωσή της. Τα δύο τελευταία χρόνια 

στην Κίνα, επιτρέπουν στον σπουδαστή να έρθει σ' επαφή με την αυθεντική 

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό, έτσι όπως εφαρμόζεται 
οςστην ίδια την Κίνα. Ειδικά ο τελευταίος χρόνος, ο 5 , είναι αποκλειστικά αφιε‐

ρωμένος στην κλινική πρακτική δηλαδή στην παρακολούθηση ασθενών που 

δέχονται Βελονισμό, στα Νοσοκομεία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής, με 

τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο του TIANJIN. Ως γνωστόν η Παραδο‐

σιακή Κινέζικη Ιατρική και ο Βελονισμός εφαρμόζονται και αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο στην Κίνα και εκτός Κίνας. Έτσι, ο σπουδαστής της ΑΚΑΔΗ‐

ΜΙΑΣ θα έχει την δυνατότητα να γνωρίσει και τους δύο τρόπους, πράγμα το 

οποίο είναι και μοναδικό παγκοσμίως.

ον5  Στο BACHELOR DEGREE αυτό συμπεριλαμβάνονται και μαθήματα σύγχρο‐

νης Δυτικής Ιατρικής (όπως Βιοχημεία, Φυσιολογία, Ανατομία, κλπ), πράγμα 

το οποίο φέρνει τον σπουδαστή σε επαφή με την σύγχρονη Δυτική ιατρική 

σκέψη. Έτσι λοιπόν μέσα στους κόλπους της Ακαδημίας, διεξάγεται μια ακό‐

μα σύνθεση αντί για σύγκρουση, αυτή της σύγχρονης Δυτικής Ιατρικής με το 

πνεύμα των προγόνων, Ελλήνων και Κινέζων. Ανοίγουμε τις πύλες της ΑΚΑΔΗ‐

ΜΙΑΣ στην Δυτική ιατρική σκέψη, θεωρώντας ότι διαθέτει στοιχεία τα οποία 

ένας σύγχρονος θεραπευτής οφείλει να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί.

ον6  Εφ' όσον αναφερόμαστε στην εκπαίδευση ανθρώπων που θα γίνουν θε‐

ραπευτές και θα έρθουν σ' επαφή με την αρρώστια, οφείλουμε να πούμε 

ότι όλο αυτό το οικοδόμημα εκπαίδευσης (Αρχαία Ελληνική Ιατρική, Παραδο‐

σιακή Κινέζικη Ιατρική, Βελονισμός, σύγχρονη Δυτική Ιατρική) να στηρίζεται 

στην στιβαρή βάση της Ιπποκρατικής ηθικής. Το «Ωφελέειν μη βλάπτειν», ο 

σεβασμός στην ιερότητα του ασθενούς, η αναγνώριση του ασθενούς ως Δα‐

σκάλου, όλα αυτά είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και πρόκειται να στηριχτεί και το BACHELOR 

DEGREE.

ον7  Όλες οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες διεξάγονται 

μέσα στα πλαίσια της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, συνεχίζουν ανεπηρέαστες την λειτουργία 

τους.
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ον8  Οι σπουδαστές που θα ακολουθήσουν το BACHELOR DEGREE θα διδα‐

χθούν και Κινέζικα. Έτσι ώστε αφ' ενός να μπορούν να προσαρμοστούν κατά 

τα δύο τελευταία χρόνια στην Κίνα και αφ' ετέρου για να μπορέσουν να κα‐

τανοήσουν σε βάθος τα ιδεογράμματα που αφορούν την Παραδοσιακή Κινέ‐

ζικη Ιατρική. Έτσι μετά το τέλος των σπουδών τους και την απόκτηση του 

BACHELOR DEGREE έχουν κερδίσει και την εκμάθηση της Κινέζικης γλώσσας.
ον9  Οι σπουδαστές που θα ακολουθήσουν το BACHELOR DEGREE θα μάθουν 

και TUINA. Το TUINA είναι η κινέζικη μάλαξη, η μάλαξη του ανθρώπινου σώ‐

ματος η οποία στηρίζεται στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και στην θεω‐

ρία των Μεσημβρινών και σημείων Βελονισμού. Ενημερώνουμε τους σπου‐

δαστές μας ότι η εκμάθηση μιας τεχνικής μάλαξης, είναι απαραίτητη προϋ‐

πόθεση για να γνωρίσει κανείς το ανθρώπινο σώμα και να εφαρμόσει με 

επιτυχία τις τέχνες της θεραπείας. 

ον10  Όπως ήδη αναφέρθηκε το BACHELOR DEGREE αυτό, καθώς θα έχει ως 

επίσημη γλώσσα τα Αγγλικά, μετατρέπει την Ακαδημία σε διεθνές εκπαι‐

δευτικό κέντρο ως προς την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τον Βελονισμό.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές για το BACHELOR DEGREE σε ACUPUNCTURE,

MOXIBUSTION AND TUINA οφείλουν ν' ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

Α' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018‐2019

Η εγγραφή έχει κόστος 3000€ και περιλαμβάνει την εγγραφή στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ 

ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, την εγγραφή 

στο TIANJIN UNIVERSITY, όλα τα βιβλία που πρόκειται να δοθούν στα 3 πρώτα 

έτη σπουδών στην Ελλάδα, καθώς και όλα τα εξέταστρα, για τις εξετάσεις που 

πρόκειται να δοθούν στα 3 πρώτα έτη σπουδών στην Ελλάδα. Εξετάσεις για τα 

μαθήματα του πρώτου έτους πρόκειται να διεξαχθούν 2 φορές. Μία φορά στις 

αρχές Ιανουαρίου 2019 και μία φορά τέλη Μαΐου 2019, για ότι ύλη έχει διδα‐

χθεί στις αντίστοιχες περιόδους.

Δίδακτρα: 5000€ για το σύνολο των μαθημάτων του Α' έτους.

Β' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019‐2020

Συνεχίζονται οι σπουδές στην Ελλάδα, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

Εξετάσεις για τα μαθήματα του Β' έτους, μια φορά στις αρχές Ιανουαρίου 2020 

και μια φορά στα τέλη Μαΐου 2020. 

Δίδακτρα: 5000€ για το σύνολο των μαθημάτων του Β' έτους.

Γ' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020‐2021

Ίδια με το Β' έτος

Δ' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021‐2022

Ο σπουδαστής μεταβαίνει στην Κίνα, στην πόλη TIANJIN όπου βρίσκεται το 

Πανεπιστήμιο. Τα μαθήματα ξεκινάνε Σεπτέμβρη και λήγουν Ιούνιο. 

Από εδώ και μπρος ο σπουδαστής έχει απευθείας οικονομική συναλλαγή με 

το Πανεπιστήμιο του Tianjin στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και το οποίο θα 

τον απονείμει το BACHELOR DEGREE.
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Ε' ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022‐2023

Ο σπουδαστής μεταβαίνει και πάλι στην Κίνα τον Σεπτέμβριο 2022 και παρα‐

κολουθεί κλινική πρακτική στα Νοσοκομεία Παραδοσιακή Κινέζικης Ιατρικής 

με τα οποία συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο.

Τον Ιούνιο του 2023 αφού περάσει με επιτυχία τις τελικές εξετάσεις που ορ‐

γανώνει το Πανεπιστήμιο του Tianjin, του απονέμεται το BACHELOR DEGREE 

in ACUPUNCTURE‐MOXIBUSTION AND TUINA.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι εξετάσεις και στην Ελλάδα και στην Κίνα πρόκειται 

να δοθούν στην Αγγλική γλώσσα, γεγονός το οποίο απαιτεί υψηλού επιπέδου 

γνώση της Αγγλικής γλώσσας απ' τους σπουδαστές. Παρ' όλα αυτά τα μαθή‐

ματα κατά την διάρκεια των 3 πρώτων χρόνων στην Ελλάδα πρόκειται να δο‐

θούν στα Ελληνικά και Αγγλικά, αλλά θα υπάρχει πάντοτε εξοικείωση με την 

Αγγλική και Κινέζικη γλώσσα, ώστε να υπάρχει προετοιμασία του σπουδαστή 

για τα 2 τελευταία χρόνια στην Κίνα.

Ενημερώνουμε τους σπουδαστές μας, ότι υπάρχει περίπτωση αλλαγών στα ήδη 

αναφερθέντα προγράμματα μαθημάτων.

Συνάντηση ενημέρωσης: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 18:00, Κηφισιά.
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Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Bachelor είναι 5ετής. Τα 3 πρώτα χρόνια γίνονται στην Ελλάδα 
και τα 2 χρόνια στην Κίνα. Κατά την διάρκεια των 5 αυτών ετών πρόκειται να διδαχθούν τα εξής μαθήματα:

1. Βασική Θεωρία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
2. Ιστορία της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)
3. Μεσημβρινοί και σημεία Βελονισμού.
Διδακτικές ώρες: 102. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 6)
4. Βασικές Αρχές Tuina. 
Διδακτικές ώρες: 63. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3.5)
5. Ανατομία
Διδακτικές ώρες: 88. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
6. Ιστολογία και Εμβρυολογία.
Διδακτικές ώρες: 43. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2,5)
7. Βιοχημεία.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
8. Βασικές Αρχές Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και Ιατρική ηθική.
Διδακτικές ώρες: 18. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 1)
9. Κινέζικη Γλώσσα.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
10. Tai chi.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)
11. Βασικές Αρχές Διατροφής.
Διδακτικές ώρες: 64. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3,5)
12. Αποσπάσματα απο Suwen και Lingshu.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)

ο1  ΕΤΟΣ ‐ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. Εφαρμογή Βελονισμού και moxa σε σειρά παθήσεων.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
2. Διάγνωση Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
3. Κινέζικα Βότανα.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
4. Εφαρμογή Tuina σε σειρά παθήσεων.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
5. Φυσιολογία.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
6. Φαρμακολογία.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
7. Παθολογία Δυτικής Ιατρικής.
Διδακτικές ώρες: 132. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 7,5)
8. Βασικές Αρχές Δυτικής Διάγνωσης.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
9. Ανοσολογία.
Διδακτικές ώρες: 52. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
10. Κινέζικη Γλώσσα.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
11. Tai Chi.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)

ο
2  ΕΤΟΣ ‐ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ  ΤΑ  5 ΕΤΗ  ΣΠΟΥΔΩΝ
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1. Εφαρμογή Βελονισμού και moxa σε σειρά παθήσεων.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
2. Συνταγές Κινέζικης Βοτανοθεραπείας.
Διδακτικές ώρες: 90. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 5)
3. Βασικές Αρχές Ψυχολογίας.
Διδακτικές ώρες: 18. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 1)
4. Απεικονιστική Διαγνωστική.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)
5. Χειρουργική.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
6. Νευρολογία.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)
7. Επιδημιολογία.
Διδακτικές ώρες: 18. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 1)
8. Επείγοντα.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 1)
9. Προληπτική Ιατρική.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)
10. Κινέζικη Γλώσσα.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
11. Tai Chi.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 2)

ο
3  ΕΤΟΣ ‐ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

1. Εφαρμογή Βελονισμού στην Γυναικολογία.
Διδακτικές ώρες: 72. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
2. Εφαρμογή Βελονισμού στην Παθολογία.
Διδακτικές ώρες: 70. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
3. Εφαρμογή Βελονισμού στην Παιδιατρική.
Διδακτικές ώρες: 72. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
4. Εφαρμογή Βελονισμού σε λοιμώδεις ασθένειες.
Διδακτικές ώρες: 72. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)
5. Ανώτερες τεχνικές Βελονισμού.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
6. Shan han Lun.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
7. Prescription of Golden Chamber.
Διδακτικές ώρες: 36. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
8. Εφαρμογή Βελονισμού στην ορθοπεδική‐τραυματολογία.
Διδακτικές ώρες: 54. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 3)
9. Κινέζικη Γλώσσα.
Διδακτικές ώρες: 72. Μονάδες Πιστοποίησης (Credit: 4)

ο4  ΕΤΟΣ ‐ TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TUTCM)

ο
5  ΕΤΟΣ ‐ TIANJIN UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE (TUTCM)

ουΚαθ' όλη την διάρκεια του 5  έτους οι σπουδαστές παρακολουθούν 
κλινική πρακτική σε Νοσοκομεία Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής τα 
οποία είναι συνεργαζόμενα με το Πανεπιστήμιο του Tianjin.
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 ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΕΡΑΠΕΙΑ‐ΘΕΡΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΛΕΜΦΙΚΗ ΜΑΛΑΞΗ

R VISIONARY CRANIOSACRAL WORK
 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ
 ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ KUNG FU
 ZHINENG QI GONG
	ΚΒΑΝΤΙΚΗ‐ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
	ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ ΣΑΜΑΝΩΝ
 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ TIANJIN UNIVERSITY 
   OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΒΟΤΑΝΑ  
(Ελληνικά & Κινέζικα)

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 
ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ 
THAI MASSAGE 

SHIATSU  
TUINA 

SU JOK 
CREATIVE HEALING 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κεντρικός πυρήνας της ζωτικής ενέργειας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ είναι το θεραπευτικό της έργο. Οι καθηγητές της σχολής 
σε συνεργασία με τους απόφοιτους θεραπευτές μας, πασχίζουν να προσφέρουν ανακούφιση στην οδύνη των πασχό‐
ντων συνανθρώπων μας. Όλες οι θεραπευτικές τέχνες που εφαρμόζουμε σέβονται την ανθρώπινη φύση και θέτουν 
ως προτεραιότητα τον ασθενή. Μέσα στα πλαίσια της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ εφαρμόζονται οι κάτωθι θεραπευτικές τέχνες: 
ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΜΑΛΑΞΕΙΣ (ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΙΑ, SHIATSU, THAI κλπ), 
ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ.

ΕΡΕΥΝΑ

Στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ διεξάγεται έρευνα ως προς την Αρχαία Ελληνική Ιατρική, μέσα από την μελέτη αρχαίων κειμένων 
(Ιπποκράτη, Γαληνού, Θεόφραστου, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κλπ). Ταυτόχρονα γίνεται και συγκριτική μελέτη της 
Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Απο το 2004 εκδίδουμε το επιστημονικό περιοδικό ΠΑΙΩΝΙΑ, μέσα στο οποίο ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα του
ερευνητικού μας έργου. Ταυτόχρονα η ΠΑΙΩΝΙΑ είναι και το μοναδικό Ελληνικό περιοδικό, μελέτης της Παραδοσιακής
Κινέζικης και Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής. Από το 2013 η ΑΚΑΔΗΜΙΑ διαθέτει και εκδοτικό οίκο, ο οποίος έχει σαν 
στόχο να προσφέρει στους Έλληνες αναγνώστες βιβλιογραφία σχετικά με την Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και 
ταυτόχρονα να περισώσει το πνευματικό έργο των συντελεστών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

Αναζητήστε τον 

ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 

Για την ΑΚΑΔΗΜΙΑ Αρχαίας Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής καλέστε: 
τηλ. κέντρο 210 8010111, πιέστε 1
Κηφισιά: Σωκράτους 24
Γλυφάδα: Καλαμών 3

www.akadimia.gr
e‐mail: info@akadimia.gr
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