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Πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò
(για την επιλογτß ακαδημαθκþν υποτρüφων)

Η ΓενικÞ ΣυνÝλευση ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò Ýχονταò υπüψη:

ι) Τιò διατÜξειò τÞ§ παρ. 6 του Üρδρου 29 του Ν. 4009/20ιΙ, üπωò Ýχουν

τροποποιηδεß και ισχýουν σÞμερα,
2)Τιò διατÜξειò του Ν. 44Β5Ι2OΙ7 <<ΟργÜνωση και λειτουργßα τηò ανþτατηò

εκπαßδευσηò>>
Ι) Τιò διατÜξειò του Κανονισμοý Απασχüλησηò ακαδημαΤκþν υποτρüφωγ του Εδνικοý

και Καποδιστριακοý Πανεπιστημßου Αδηνþν.

4) Την αºτü 4ÞΙ22-01-2019 Απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò του ΤομÝα για την

αναγκαιüτητα προκÞρυξηò δÝσεων ακαδημαΤκþν υποτρüφων για το ακαδημαΤκü

Ýτοò 20Ι8- 20Ι9,

Προκηρýσσει την πλιßρωση μßαò (Ι\ δÝστιò ακαδημαßκοý υποτρüφου για τιò ανÜγκεò

τηò ΠαιδιατρικÞò ΚλινικÞò του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò üπωò αυτÝò προγρÜφονται

στην παροýσα πρüσκληση. Ωò ημερομηνßα Ýναρξηò υπο6ολÞò των αιτÞσεων

υποψηφιüτηταò ορßξεται η 1Ψ-02-2019 και λÞξηò η 0ν-03-2ο19. Οι αιτÞσειò
υποψιφιüτηταò, 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 την οποßα εκδηλþνει ενδιαφÝρον.

Ι) ΙγΙßα 0) θÝση Ακαδημαß'κοý Υποτρüφου για την ΠαιδιατρικÞ ΚλινικÞ του

ΤμÞματοò Νοσηλευτικτßò με γνωστικü αντικεßμενο: <<ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚΗ>>.

ΤυπικÜ και ουσιαστικÜ προσüγτα
ΤυπικÜ Προσüντα : ΝοσηλευτÞò Π.Ε., με ειδßκευση στην ΠαιδιατρικÞ ΝοσηλευτικÞ,
κÜτοχοò Μεταπτυχιακοý τßτλου σπουδþν στην ΠαιδιατρικÞ ΝοσηλευτικÞ, κÜτοχοò
Διδακτορικοý τßτλου σπουδþν Þ υποψÞφιοò διδÜκτοραò που 6ρßσκεται σε τελικü

στÜδιο εκπüνησηò ΔιδακτορικÞò Διατρι6Þò με ßδιο Þ συναφÝò γνωστικü αντικεßμενο

με αυτü τηò υπü πλÞρωση δÝσηò, γνþση τουλÜχιστον μιαò ξÝνηò γλþσσαò,



Α. Γνþση ξÝνηò γλþσσαò Επßπεδο Β2:5 μüρια
Επßπεδο Cl :7 μüρια
Επßπεδο C2 : ß0 μüρια

Β. ΕρευνητικÞ εμπειρßα ΣυμμετοχÞ σε μελÝτεò στο υπü προκÞρυξη

γνωστικü αντικεßμενο
ΦÜσεωò Ι-ΙΙ (Ι5 μüρια)
ΦÜσεωò ΙΙΙ (Ι0 μüρια)
ΦÜσεωò Ιν (5 μüρια)
(ανþτερο üριο 50 μüρια)

Γ. ΚλινικÞ εμπειρßα ΚÜδε πλÞρηò μÞναò εμπειρßαò λαμ6Üνει
Ýνα (t) μüριο. Ανþτατο üριο μορßων : 24

Δ. ΣυνÝντευ€η (προαιρετικÞ) 30 μüρια

Κοιττßρια αξιολüγησηò υποψτιφßων

Απαιτοýμενα δικαιολογητικÜ

. Αßτηση (χορηγεßται ατü τη Γραμματεßα του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò / στο site

τrυ-ι,ν,τrρ . secr @nurs. υοα. gr ) ο,

. Αντßγραφο Πτυχßου, JνΙεταπτυχιακοý και Διδακτορικοý Τßτλου Σπουδþν Þ Βε6αßωση

Εκπüνησηò ΔιδακτορικÞò Διατρι6Þò

. Αντßγραφο τιστοποιητικοý γνþσηò ξÝνηò γλþσσαò

. ΑποδεικτικÜ τηò εργασιακÞò εμπειρßαò (Βε6αιþσειò προýπηρεσßαò απü δημüσιο φορÝα Þ

ιδιωτικü φορÝα _ σε περßπτωση προσκüμισηò 6ε6αßωσηò απü ιδιωτικü φορÝα απαιτεßται και

προσκüμιση σχετικÞò 6ε6αßωσηò απü τον ασφαλιστικü οργανισμü για το αντßστοιχο χρονικü

διÜσ,τημα απασχüλησηò).

ο Σýντομο Βιογραφικü σημεßωμα (ΙνlÝχρ, 5 σελßδεò)

Στοιχεßα τηò απασχüλησηò
Εßδοò σýμ6ασηò : Σýμ6αση ανÜδεσηò Ýργου

Αντικεßμενο απασχüλησηò : κλινικü, ερευγητικü και διδακτικü Ýργο τηò

ΠανεπιστημιακÞò ΠαιδιατρικÞò ΚλινικÞò του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ.
Τüποò απασχüλησηò : Νοσοκομεßο Παßδων "Π & Α Κυριακοý", Θη6þν και Λει6αδßαò
(κλινικü - εκπαιδευτικü Ýργο), ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ Παπαδιαμαγτοποýλου
Ι23 ΓουδÞ (διδακτικü-ερευνητικü-εκπαιδευτικü Ýργο)

ΔιÜρκεια: ακαδημαßκü Ýτοò 20ß8- 20Ι9

Δυνατüτητα ανανÝωσηò Þ παρÜτασηò: Ναι
Εßδοò Απασχüλησηò/ Προτεινüμενο ωρÜριο : -IνlερικÞò Απασχüλησηò /20 þοεò

ε6δομαδιαßωò (Ι4.00 : Ι8.00 καDημερινÜ)
Κüστοò του προò ανÜδεση Ýργου ανÜ ακαδημαΤκü Ýτοò : 58Β0 ευρþ

Το κüστοò τηò απασχüλησηò δα καλυφδεß απü το Ýργο με Κ.Ε. 10Β50 (απü τη δωρεÜ

του Αντωνßου ΜουστÜκα προò την ανωτÝρω κλινικÞ), το οποßο διαχειρßξεται ο ΕΔΚΕ,
με Επιστημονικü Υπεýδυνο τον ΚαδηγητÞ ΠαιδιατρικÞò ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντßνο
ΤσουμÜκα.

Η παροýσα πρüσκληση δα
και στη ΔΙΑΥΓΕßΑ.
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ΙΔΙοΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ: «ΥποβολÞ υποψηφιüτηταò για
πλÞρωση μιαò (1) θÝσηò
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ-
ΝοΣΗΛΕΥΤΙΙ Π.Ε.

ΑθÞνα:

Προò
Τη Γραμματεßα του ΤμÞματοò Νοση)*υτικÞò

Παρακαλτßτ üπωò κÜνετε δεκτÞ π]ν υποψηφιüτητÜ

μου για πλÞρωση μßαò (1) θÝσηò Ακαδημαßκοý
Υποτρüφου - ΝοσηλευτÞ Π.Ε. σýμφωνα με το
Ν.4009/11 Üρθρο 29, Ν. 4485Ι2OΙº και τιò διατÜξεη
του Κανονισμοý Απασχüλησηò Ακαδημαßκþν
Υποτρüφων του ΕΚΙΙΑ, ψ γνωστικü αντικεßμενο

" ΙΙΑ[ΔΙΑΤΡΙΚΗ ΝοΣΗΛΕΥΤΠζfΙΙ r

ΣυνημμÝνα υποβÜλλω:
Ι) Αντßγραφο πτυχßου Ανþτατηò ΣχολÞò Þ

ΤμÞματοò.
Με αριθμ. πρωτ..

2) Αντßγραφο διδακτορικοý διπλþματοò τηò ΣχολÞò

Þ ΤμÞματοò
Με αριθμ. πρωτ ... Þ

- Βεβαßωση Εκπüνησηò ΔιδακτορικÞò ΔιατριβÞò
3) Αντßγραφο Μεταπτυχιακοý διπλþματοò ΣχολÞò

Þ ΤμÞματοò
Με αριθμ. πρωτ..,

4) Ισοτιρßα ΔΟΑΤΑΙΙ με αριθμ. πρωτ.

Και φταφρασμÝνουò τουò ξÝνουò τßτλουò
¸να (1) πλÞρη φÜκελο, που θα περÝχει υπüμνημα
(βισγραφικü σημεßωμα, αντßγραφα τßτλων
σπουδþν και πιστοποιητικþν και ευρεßα ανÜλυση
εργασþν) και ανÜτυπα των εργασþν μου.
Αναλυτικü υπüμνημα για τα υποβαλλüμενα
πρωτüτυπα επιστημοττικÜ δημοσκýματα.
ΔιδακτορικÞ ΔιατριβÞ και Üλλα επιστημονικÜ
δημοσιεýματα. (Τα ανωτÝρω των περιπτþσεων
4,5,6, υποβÜλλονται σε ηλεκτρονικÞ μορφÞ CD Þ
Üλλο αποθηκευτικü μÝσο και σε Ýνα αντßτυπο
Ýντυπηò μορφÞò το οποßο θα βρßσκεται σττι

Γραμματεßα του ΤμÞματοò και θα εßναι σττι
διÜθεση üλων των μελ,ιßιν του εκλεκτορικοý
σþματοò, ττιò εισηγητικÞò εππροπÞò και τηò Γ.Σ.
που συμμετÝχουν στην εν λüγω διαδικασßα και
καθ' üλτ1 τη δυßρκεια αυτÞò).

(ΙÞξη αιτÞσεων 07 ΝΙαρτßου 2019)
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