
ΕΛΛΗΝΙΚΗ AHfvtΟKPATIA

ΕCIνικογ και Ιòαποdιστρ
ΠαγεπιστÞμιον Αδηνþν
Εδγικüγ Καποδιστριακüν

ΙΔΡΥφΕΝ ΤΟ ιδJ7 

---*ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤfuΙΗΙγΙΑ ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διεýδυνση: ΔÞλου ΙΑ ΓουδÞ
Πληροφορßεò:
ΤηλÝφωνο:
FΑΧ: 210746Ι500
e-mail: secr@nurs.uoa.gι

Πρüεδροò : ΚαθηγÞτρια Χρυσοýλα Λεμονßδου
Αναπληρþτρια ΠροÝδρου: ΠατηρÜκη ΕλισÜβεò ΚαθηγÞτρια

ΑθÞνα, - 2,... t . 

"7-.... 
I 2α¸

Αρ. πρωτ. , ..,/5Ý3Ι........

Πρüσκλη ση εκδτß λωση ò ενδιαφÝροντοò
(για την επιλογÞ ακαδημαß'κþν υποτρüφων)

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò Ýχονταò υπüψη:

Ι) Τιò διατÜξειò τηò παρ. 6 του Üρδρου 29 του Ν. 400gl2o.,L, üπωò Ýχουν
τροποποιηδεß και ισχýουν σÞμερα,

2) Τιò διατÜξειò του Ν. 4485Ι2ο]r7 <<οργÜνωση και λειτουργßα τηò ανþτατηò
εκπαßδευσηò>>

3) ΤΙò διατÜξeιò του Καγονισμοý Ατασχüλησηò ακαδημαΤκþν υποτρüφωγ του Εδγικοý
και Καποδιστριακοý Πανεπιστημßου Αδηνþν.

4) Τηγ ατü 4η/22-0Ι-20Ι9 Απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò του ΤομÝα για την
αναγκαιüτητα προκÞρυξηò δÝσεων ακαδημαßκþν υποτρüφων για το ακαδημαΤκü
Ýτοò 20ΙΒ- 20Ι9,

Προκηρýσσει τηγ για τιò αναγκεò
τηò ΠαδολογικÞò ΚλινικÞò του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò üπωò αυτÝò προγρÜφονται
στηγ παροýσα πρüσκληση. Ωò ημερομηνßα Ýναρξηò υπο6ολÞò των αιτÞσεων
υπσψηφιüτηταò ορßξεται η 6η -ο2-2ο19 και λÞξηò η 22" -ο2-2ο19 οι αιτÞσειò*
υποψηφιüτηταò, καδþò και τα συγυπο6αλλüμενα με αυτÞ δικαιολογητικÜ δα
υπο6Üλλονται στη Γραμματεßα του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò κατÜ το ωρÜριο
λειτουργßαò τηò, μÝσα σε σφραγισμÝνο φÜκελο, ο οποßοò δα φÝρει στο εξωτερικü του
το üνομα του υποψηφßου και τη δÝση για τηγ οποßα εκδηλþνει ενδιαφÝρον.

Ι) ]νΙßα (1) θÝση Ακαδημαß'κοý Υποτρüφου για την ΙΙαδολογικÞ ΚλινικÞ του
ΤμÞματοò Νοσηλευτικιßò με γνωστικü αντικεßμενο: <<Γαστρεντερολογßα -
Ηπατολσγßα>>.

TυπικÜΠροσüντα'oλoγßαò,μετεκπαßδευσηστην
ΗΠαΤΟλΟγßα, υποψÞφιοò διδÜκτοραò Þ κÜτοχοò διδακτορικοý τßτλου σπουδþγ με ßδιο ÞσυναφÝò γνωστικü αντικεßμενο τηò υπü πλÞρωση δÝσηò, γνþση τουλÜχιστου μ,οò
ξÝνηò γλþσσαò,



Κριττßρια αξιολüγησηò υποψηφßων

Απαιτοýμενα δικαιολογητ ικÜ

' Αßτηση (χορηγεßται ατü τη Γραμματεßα του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò / στο siτe
ι/ιß \ΛτW'. η UrS. υοα" gr)

, Αντßγραφο Πτυχßου, Μεταπτυχιακοý και Διδακτορικοý Τßτλου Σπουδþν
. Αντßγραφο πιστοποιητικοý γνþσηò ξÝνηò γλþσσαò
ο ΑποδεικτικÜ τηò εργασιακÞò εμπειρßαò (Βε6αιþσειò προýπηρεσßαò απü δημüσιο φορÝα Þ

ιδιωτικü φορÝα - σε περßπτωση προσκüμισηò 6ε6αßωοηò απü ιδιωτικü φορÝα απαιτεßται και
προσκüμιση σχετικÞò 6ε6αßωσηò απü τον ασφαλιστικü οργανισμü για το αντßστοιχο χρογικü
δ ιÜστημα απασχüλησηò),

. Σýντομο Βιογραφικü σημεßωμα (ΜÝχρι 5 σελßδεò)

Στοιχεßα τηò απασχüλησηò
Εßδοò σýμ6ασηò : Σýμ6αση ανÜδεσηò Ýργου
Αντικεßμενο ατασχüλησπò : κλινικü, ερευνητικü και διδακτικü Ýργο τηò
ΠανεπιστημιακÞò ΠαδολογικÞò ΚλινικÞò του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ
Τüποò απασχüλησηò : Γενικü Ογκολογικü Νοσοκομεßο ΚηφισιÜò "Οι ¶γιοι ΑνÜργυροι''
(κλινικü - ερευγητικü - εκπαιδευτικü Ýργο), ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ
Παπαδιαμαντοποýλου Ι23 ΓουδÞ (εκπαιδευτικü Ýργο)
ΔιÜρκεια: ακαδημαfκü Ýτοò 2018- 20Ι9
Δυνατüτητα ανανÝωσηò Þ παρÜτασηò : Ναι
Εßδοò Απασχüλησηò/ Προτεινüμενο ωρÜριο : ΠλÞρηò/ 8:0Ο - 16:00
Κüστοò του προò ανÜδεση Ýργου ανÜ μÞνα : 1.ΟOΟ ευρþ

Το κüστοò τηò òιπασχüλησηò δα καλυφδεß ατü το Ýργο με Κ.Ε.9459, το οποßο
διαχειρßξεται ο ΕΛΚΕ, με Επιστημονικü Υπεýδυνο τον ΑναπληρωτÞ ΚαδηγητÞ
Παδολογßαò ΕΚΠΑ κ. ΙωÜννη Ελευσινιþτη.

Η παροýσα πρüσκληση δα αναρτηδεß στην ιστοσελßδα του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò
και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Α. Γνþση ξÝνηò γλþσσαò Ετßπεδο Β2:5 μüρια
Επßπεδο Cl :7 μüρια
Επßπεδο C2 : Ι0 μüρια

Β. Ερευνητικι| εμπειρßα ΣυμμετοχÞ σε μελÝτεò στο υπü τροκÞρυξη
γνωστικü αντικεßμενο
ΦÜσεωò Ι-ΙΙ (Ι5 μüρια)
ΦÜσεωò ΙΙΙ (10 μüρια)
ΦÜσεωò Ιν (5 μüρια)
(ανþτερο üριο 50 μüρια)

Γ. Κλινικη εμπειρßα ΚÜδε πλÞρηò μÞγαò εμπειρßαò λαμ6Üþ
Ýνα (1) μüριο. Ανþτατο üριο μορßων : 24

Δ. ΣυνÝντευ€η (προαιρετικÞ) 30 μüρια
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ΘΕΙνΙΑ: <<ΥποβολÞ υποψηφιüτηταò για
πλÞρωση μιαò (1) θÝοηò
ΑΚΑΔΙΙΜΑßΙζοΥ ΥΠΟΤΡοΦοΥ-
ΙΑΤΡΟΥ.

ΑθÞνα:

ΙΙΑΝΕΙΙΙΣΤΙßνΙΙΟ ΑΘΙΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΙΙΣ

Αριθμ. Πρωτ.

Προò
Τη Γραμματεßα του ΤμÞματοò ΝοσηtευτικÞò

Παρακαλþ üπωò κÜνετε δεκτÞ την υποψηφιüτητÜ

μου για πλÞρωση μßαò (1) θÝοηò Ακαδημαßκοý
Υποτρüφου - Ιατροý σýμφωνα με το Ν.4009/11
Üρθρο 29, Ν. 4485Ι20Ιº και τξ διατÜξεò του
Κανοτ,ισμοý Απασχüλησηò Ακαδημαßκþν
Υποτρüφων του ΕΚΠΑ, με γνωστικü αντικεßμενο
,,ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡοΔοΓΙΑ 

- ΗΙΙΑΤοΔΟΓΙΑΙ,
ΣυνημμÝνα υποβÜ?ßω:
Ι) Αντßγραφο πτιιχßου Ανþτατηò ΣχολÞò Þ

ΤμÞματοò...
Με αριθμ. πρωτ,..

2) - Αντßγραφο διδακτορικοý διπλþματοò τηò
ΣχολÞò Þ ΤμÞματοò
Με αριθμ. πρωτ ........ Þ

3) Ισοτιμßα ΔΟΑΤΑΙΙ με αριθμ. πρωτ.

Και μεταφρασμÝνουò τουò ξÝνουò τßτλουò
¸να (1) πλÞρη φÜκελο, που θα περÝχει υπüμνημα
(βωγραφικü σημεßΦμα, αντßγραφα τßτλων
σπουδþν και πιστοποιητικþν και ευρεßα ανÜλυση
εργασþν) και ανÜτυπα των εργασþν μου.
Αναλυτικü υπüμνημα για τα υποβαλλüμενα
πριmüαιπα εrτκrτημονικÜ δημοσιεýματα,
ΔιδακτορικιÞ ΔιατριβÞ και Üλλα εταστημονικÜ
δημοσιεýματα. (Τα ανωτÝρω των περυττþσεων
4,5,6, υποβÜλλονται σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ CD Þ
Üλλο αποθηκευτικü μÝσο και σε Ýνα αντßωπο
Ýwυπηò μορφÞò το οποßο θα βρßσκεται στη
Γραμματεßα του ΤμÞματοò και θα εßναι στη
διÜθεση üλων των μελτßιν του εκλεκτορικοý
σþματοò, τηò εισηγητικÞò εππροιεÞò και τηò Γ.Σ.
που σ¼μμετÝχουν στην εν λüγω διαδικασßα και
καθ' üλη τη δυlρκεια αυτÞò).

(rΙÞξη αιτÞσεων 22 Φεβρουαρßσυ 20Ι9)

ΝΙε τιρÞ
Οβ Αιτ
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