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ΤΜΗηΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡοΣΚΛΗΣΗ. ΥπqΒοΛΗΣ ΑιΤΗΣFΩΝ

Το ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò του Πανεπιστημßου Αθηνþν, με απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του
ΤμÞματοò, προκηρýσσει 30 θÝσειò Μεταπτυχιακþν Φοιτητþν για το ακαδημαßκü Ýτοò 2ο18-2ο19,
βÜσει του Ν.4485Ι2ο17 στο Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν Σπουδþν (ΠΜΣ):

««ΔΙαχεßρΙση Κρßσεων & Μαζικþν Καταστροφþν και ΝοσηλευτικÞ Δημüσιαò γγεßαò»
(Grisis & Disaster Management and Pub|ic Health Nursing}

με τιò εξÞò ειδικεýσειò:

1, Δημüσια Υγεßα / Public Health ('Ι0 θÝσαò)

2, ΚοινοτικÞ ΝοσηλευτικÞ / Commumity Nursing (º0 θÝσειò)

3. Διαχεßριση Κρßσεων στον ΤομÝα τηò Υγεßαò /
Crisis Management ßη the Health Sector (10 θÝσειò)

σýμφωνα με την απüφαση ßδρυσηò 7θlΙ2θ-Ο6-20º8, τηò ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ (σε αγαμογÞ
δημοσßευσηò ΦΕΚ) και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ (απüφαση ΣυγκλÞτου
ΕΚΠΑ 849/02-07-2018).

Αßτηση υποψηφιüτηταò μποροýν να υποβÜλουν κÜτοχοι τßτλου του Α' κýκλου σπουδþν
1ων ΤμημÜτων: ΕπΙστημþν Υγεßαò (ΝοσηλευτικÞò, ΙατρικÞò, ΟδοντιατρικÞò, φαρμακευτικÞò,
ΣχολÞò Αξιωματικþν_ ΝοσηλευτικÜò των Ενüπλων ΔυνÜμεων), και αντισßοßχων'ΤμημÜτþß
συναφοýò γνωστικοý αντικειμÝνου των Πανεπιστημßων τηò ημεδαπÞò Þ αýαγνωρισμενων
ομοταγþν ΙδρυμÜτων τηò αλλοδαπÞò. Επßσηò, γßνοιτται δεκτοß πτυχιüýχοι των ΤμημÜτωγ
ΝοσηλευτΙκÞò καθþò και Üλλων ΤμημÜψυν των Σχολþν Επιστημþν νγÝßαò ßων τΕ], συγαφοοò
γνωστΙκοý αντΙκειμÝνου. ΕδΙκÜ για τηγ Βδßκευση «Διαχεßριση Κρßσεων στον ΤομÝα τηò Υγειαò»
γßνονταΙ δεκτοßπτυχιοýχοι Στρατιωτικþν Σχολþν και Σχολþν ΣωμÜτων Ασφαλεßαò ωò üßυα'φÞ ýε
το συγκεκριμÝνο γνωστικü αντικεßμενο,

Γßνονται δεκτοß ωò υπερÜριθμοι υπüτροφοι και μÝλη των κατηγοριþν ΕΕΠ, ΕΔιΠ και ΕτΕτ
σýμφωνα με την παρ. 8 του Üρ. 34 του Ν,4485/º7.

Σκοπüò του ΠΜΣ «Διαχεßριση Κρßσεων & Μαζικþν Καταστροφþν και ΝοσηλευτικÞ
ΔημüσΙαò Υγεßαò» εßναι η παροχÞ υψηλοý επιπÝδου μεταπτυχιακÞò εκπαßδευσηò στα
εΠΙστημονΙκÜ πεδßα τηò Διαχεßρισηò Κρßσεων στον ΤομÝα τηò Δημüσιαò Υγεßαò και τηò Κοιν-οτικÞò
ΝοσηλευτικÞò.

ΟΙ αιτÞσεΙò με Τα συνημμÝνα δικαιολογητικÜ θα κατατßθενται ειò τρmλοýν στη Γραμματεßα
ΤΟυ ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò απü 20.08.20ß8 Ýωò 28.09.2018, þρεò 11.00 Ýωò 14.ο0, (ΔÞλου 1Α
Γουδß, υπεýθυνοò κ. ΑθανÜσιοò Θεοδωρüπουλοò, τηλ.21Ο 746 º4θθ).



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΙ ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ ΚΑ:

1- Αßτηση ΣυμμετοχÞò (Ýντυπο του ΤμÞματοò).

2. Βιογραφικü σημεßωμα,

3. Αγτßγραφο πτυχßου üπου υποχρεωτικÜ αναγρÜφεται ο βαθμüò πτυχßου Þ βεβαßωση

περÜτωσηò σιτουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò πτυχßου,

4, ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò του πρþτου κýκλου σπουδþν.

5. Φωτοτυπßα δýο üψεων τηò αστυνομικÞò ταυτüτηταò.

6. ¶δεια Üσκησηò επαγγÝλματοò ΝοσηλευτÞ για τιò αντßστοιχεò ΝοσηλευτΙκÝò ΕΙδΙκεýσειò,

7, Δημοσιεýσειò σε περιοδικÜ με κριτÝò, εÜν υπÜρχουν,

8. ΑποδεικτικÜ επαγγελμαπκÞò Þ ερευνητικÞò δραστηριüτηταò, εÜν υπÜρχουν,

9. πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ Ι'ΙΟΝΟ üσοι προÝρχονταΙ απü
ιδρýματα ßηò αλλοδαπÞò, σýμφωνα με το Üρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485ι17.

,ι0. Εξουσιοδüτηση απü ΚΕΠ Þ Αστυνομικü ΤμÞμα ΜΟΝΟ σε περßπτωση που η αßτηση
κατατßθεται απü τρßτο πρüσωπο.

θα γßνεται δεκτÞ.

¼λοι οι υποψÞφιοι δßνουν γραπτÝò εξετÜσειò για να διαπιστωθοýν οι γνþσειò Τουò στην αγγλικÞ

γλþσσα και ορολογßα (δεν δßνεται εξεταστÝα ýλη στουò υποψηφßουò).

Στηγ διαδικασßα επιλογÞò εισακτÝων λαμβÜνουν μÝροò ΜΟΝΟ οι επιτυχüντεò Των ΑγγλΙκþν.

Η επιλογÞ των εισακτÝων πραγματοποιεßται με βÜση τα ακüλουθα κριτÞρια:

- Βαθμüò πτυχßου σε ποσοστü 20Υο

- ΜÝσοò üροò βαθμολογßαò σε προπτυχιακÜ μαθÞματα σχετικÜ με το γνωστικü αντικεßμενο

του ΠΜΣ σε ποσοστü 3Ο% (τα σχετικÜ μαθÞματα, θα,καθοριστοýν απü την ΣυντονιστΙκÞ

ΕπιτροπÞ του ΠΜΣ)

- ΕρευνητικÞ δραστηριüτητα σε ποσοστü 1Ο%

- προηγηθεßσα σχετικÞ εργασιακÞΙκλινικÞ εμπειρßα σε ποσοστü 'Ι0%. ΠΙο συγκεκρΙμÝνα,

προηγηθεßσα εργασιακÞ/κλινικÞ εμπειρßα > 2 ετþν βαθμολογεßταΙ με δÝκα (10), ενþ

μικρüτερηò διÜρκειαò γßνεται η ανÜλογη ποσüστωση.
- ΠροφορικÞ συνÝντευξη σε ποσοστü 30%

¼σοι υποψÞφιοι δεν Ýχουν συγκεντρþσει απü την παραπÜνω διαδικασßα το βαθμü 5, με Üριστα

το 10, θεωροýνται αποτυχüντεò και δεν γßνονται δεκτοß στο ΠΜΣ, ανεξÜρτητα απü τον αριθμü των

προκηρυχθεισþν θÝσεων,

Σε περßπτωση ισοβαθμßαò γßνονται δεκτοßοι ισοβαθμßσαντεò ωò υπερÜριθμοι.

Ειδικεýσειò στιò οποßεò θα υπÜρχουν λιγüτεροι απü πÝντε (5) επιτυχüντεò δεν θα λειτουργÞσουν.



Σε περßπτωση μη εγγραφÞò ενüò Þ περισσοτÝρων φοιτητþν, θα κληθοýν αν υπÜρχουν, οι

επιλαχüντεò, με βÜση τη σειρÜ τουò στον εγκεκριμÝνο αξιολογικü πßνακα, να εγγραφοýν στο

Πρüγραμμα.
Η χρονικÞ διÜρκεια φοßτησηò στο ΠΜΣ που οδηγεß στη λÞψη Διπλþματοò Μεταπτυχιακþν

Σπουδþν ορßζεται σε τÝσσερα (4) ακαδημαΤκÜ εξÜμηνα, στα οποßα περιλαμβÜνεται και ο χρüνοò

εκπüνησηò δmλωματικÞò εργασßαò.

Για τη συμμετοχÞ τουò σΤο ΠΜΣ «<Δια.rεßριση Κοßσεων & Μαζικþν Καταστβοφþν Κοι

ΝοσηλευτικÞ Δηυüσιαò γγεßαò» οι μεταπτυχιακοß φοιτητÝò καταβÜλλΟυν ΤÝλη φΟßΤησηò ΠΟυ

ανÝρχονται στο ποσü των 2000€ (500 ευρþ ανÜ εξÜμηνο). Η καταβολÞ του τÝλουò φοßτησηò,

γßνεται στην αρχÞ κÜθε εξαμÞνου (πρþτη δüση με την εγγραφÞ),

. οι γραπτÝò εξετÜσειò στην ΑγγλικÞ γλþσσα θα πραγματοποΙηθοýν στΙò 03/ß0/20º8

«α,'þρα 1s-.0o Ýωò Ζü.οο σrο ßμÞμα ýοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοποýλου ß23
Γουδß.

. Η αγακοßγωση των επιτυχüντων στην ΑγγλικÞ γλþσσα θα γßνεΙ στΙò 09-ß0-2018.

. οι συγεντεýξειò (üσων επιßýχουν στην ΑγγλικÞ γλþσσα) θα !ΡαΥFατοπΟΙηθΟýν αΠü
1οιßοτ2οß8 

- Ýυßò και ßΖιιαιΖοßg στο τμÞμα ΝοσηλευτικÞò ΕκπΑ,
Παπαδιαμαντοποýλου ß 23 Γουδß.

. τα τελικÜ αποτελÝσματα των επιτυχüτττων του ΠρογρÜμματοò θα αναΚΟΙνωθΟýν

μετÜ τηγ Ýγκριση απü τη ΣυνÝλευση του ΤμÞματοò στην ιστοσελßδα του ΤμÞματοò.
(vιιvιιιιιl.nu rs. υοα. g r)

. οι επιτυχüντεò θα πρÝπει να εγγραφοýν στη Γραμματεßα του ΤμÞματοò εντüò πÝνΤε

(5) εργÜσιμων ημερþν απü την ΚοΙνοποßηση των αποτελεσμÜτων.

. ¸ναρξη μαθημÜτων 29-10-20ß8.

ΑθÞνα ß0-0θ-20ß8

Η Πρüεδροò του

ΚαθηγÞτρια



ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗυΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓιαεισαγωγÞστοΠρüγραμμαΜεταπτυχιακþνΣπουδþν(ΠΜΣ)

«Διαχεßριση Κρßσεων & Μαζικþν Καταστροφþν και ΝοσηλευτικÞ Δημüσιαò Υγεßαò»

(πιιòò ßπ (Grisis & Disaster Management and Public Health Nursing}

Σαò γγωρßζω üτι ενδιαφÝρομαι να παρακολουθÞσω το ανωτÝρω Πρüγραμμα ΜεταπτυχΙακþν

Σπουδþν του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ στην Ειδßκευση:

για την απüκτηση του Ι\Ιεταπτυχιακοý Διπλþματοò Ειδßκευσηò.



Επßσηò δηλþνω υπεýθυγα, üτι γνωρßζω την απüφαση ßδρυσηò791t29_06_2018, τηò ΣυγκλÞτου

ΕΚΠΑ (σε αναμονÞ δημοσßευσηò φΕΚ) Και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ

(απüφαση ΣυγΩÞτου ΕΚΠΑ 84θΙΟ2-α7 -201 8).

. ¼τι θα εξεταστþ στα ΑγγλικÜ.

. ¼τι η φοßτηση εßναι υποχρεωτικÞ.

. ¼τι θα καταβÜλω δßδακτρα 2000 ευρþ βÜσει του Κανονισμοý (α' δüση 500 ευρþ με

την εγγραφÞ),

. ¼τι θα εφαρμüζω τιò αποφÜσειò τηò ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò που θα συμπληρþνουν

τον Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ.

1, Βιογραφικü σημεßωμα.

2. Αντßγραφο πτυχßου üπου υποχρεωτικÜ αναγρÜφεται ο βαθμüò πτυχßου Þ βεβαßωση

περÜτωσηò σπουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò τπυχßου,

3. ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò του πρþτου κýκλου σΙτουδþν,

4, Φωτοτυπßα δýο üψεων τηò αστυνομικÞò ταυτüτηταò,

5. ¶δεια Üσκησηò επαγγÝλματοò ΝοσηλευτÞ για τιò αντßστοιχεò ΝοσηλευτικÝò ΕΙδΙΚεýσεΙò,

6. Δημοσιεýσειò σε περιοδικÜ με κριτÝò, εÜν υπÜρχουν,

7, ΑποδεικτικÜ επαγγελματικÞò Þ ερευνητικÞò δραστηριüτηταò, ειßν υπÜρχουν,

8. πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝQü,σοΙ προÝρχονταΙ αΠü

ιδρýματα τηò αλλοδαπÞò, σýμφωνα με το Üρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485ι17 _

9. Εξουσιοδüτηση απü κΕπ Þ Αστυνομικü ΤμÞμα ΜΟΝΟ σε περßπτωση πΟυ η αßΤηση

κατατßθεται απü τρßτο πρüσωπο.

Ενημερþθηκα επßσηò για τα κÜτωθι:

. Τιò ημερομηνßεò των εξετÜσεων στα ΑγγλικÜ και τηò συνÝντευξηò,

. Ειδικεýσειò στιò οποßεò θα υπÜρχουν λιγüτεροι απü πÝντε (5) επιτυχüντεò δεν θα

λειτουργÞσουν,

ο Η αßτηση θα υποβληθεßστη Γραμματεßα του ΤμÞματοò με τα απαραßτητα δΙκαιολογητΙκÜ ειò

τριπλοýν.

. Αßτηση με ελλιπÞ δικαιολογητικÜ δεν θα γßνεται δεκτÞ,

ο ΤαχυδρομικÞ αßτηση δεν γßνεται δεκτÞ.

ο τα δικαιολογητικÜ που καταθÝτουν οι υποψÞφιοι/εò δεν επιστρÝφονταl.

ΑθÞνα

οΙΗ Αιτþν/οýσα

(ΥπογραφÞ}


