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Τηπ Η ]ιΙΙΑ ΝοΣΗΛΕΥτΙ ΚΗΣ

Το ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò του Πανεπιστημßου Αθηνþν, με απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του

τμÞματοò, προκηρýσσει 30 θÝσειò Μεταπτυχιακþν Φοιτητþν για το ακαδημαΤκü Ýτοò 20º8-2019,

βÜσει του Ν.4485 Ι2Ο17 στο Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν Σπουδþν (ΠΜΣ):

«ιΕφαρμοσμÝνη ΝοσηλευτικÞ ΕπιστÞμη» (Appιied Nursing Science)
με τιò εξÞò ειδικεýσαò:

1. πρüληψη και Ýλεγχοò Λοιμþξεων / Prevention and lnfection Control (10 θÝσαò)

2, ΝοσηλευτικÞ Διαχεßριση Παιδιþν και Ενηλßκων με ΣαΚΧαρþδη ΔαβÞτη /

Nursing Management of Diabetes of Children and Adults (10 θÝσεΙò)

3. ΝεφρολογικÞ ΝοσηλευτικÞ / Nursing of Renaι Diseases (10 θÝσειò)

σýμφωγα με την απüφαση ßδρυσηò 790/29-06-2Ο18, τηò ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ (σε αναμΟνÞ

δημοσßευσηò φΕκ) και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ (αττüφαση ΣυγκλÞτΟυ

ΕΚΠΑ 847β2-ο7-2018).
Αßτηση υποψηφιüτηταò μποροýν να υποβÜλουν κÜτοχοι τßτλου του Α' κýκλου σπουδþν

τωγ τμημÜτωγ: Επιστημþν Υγεßαò (ΝοσηλευτικÞò, ΙατρικÞò, ΟδοντιατρικÞò, ΦαρμακευτικÞò,

ΣχολÞò Αξιωματικþν ΝοσηλευτικÞò των Ενüπλων ΔυνÜμεων), και αντΙστοßχων ΤμημÜτων

συγαφοýò γγωστικοý αντικειμÝνου των Πανεπιστημßων τηò ημεδαπÞò Þ αναγγωρΙσμÝνων

ομοταγþν ιδρυμÜτων τηò αλλοδαπÞò. Επßσηò, γßνονται δεκτοß πτυχιοýχοΙ των ΤμημÜτων

ΝοσηλευτικÞò καθþò και Üλλων ΤμημÜτων των Σχολþν Επιστημþν Υγεßαò των ΤΕΙ, συναφοýò

γνωστικοý αντικειμÝνου.
Γßνογται δεκτοß ωò υπερÜριθμοι υπüτροφοι και μÝλη των κατηγοριþν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ

σýμφωνα με την παρ. 8 του Üρ, 34 του Ν-4485/17,

Σκοπüò του ΠΜΣ «ΕφαρμοσμÝνη ΝοσηλευτικÞ ΕπιστÞμη» εßναι η παροχÞ υψηλοý

επιπÝδου μεταπτυχιακÞò εκπαßδευσηò στα επιστημονικÜ πεδßα τηò Πρüληψηò καΙ του ελÝγχου των

Λοιμþξεων, τηò ΝοσηλευτικÞò Διαχεßρισηò Παιδιþν και Ενηλßκων με Σακχαρþδη ΔιαβÞτη ΚαΙ τηò

ΝεφρολογικÞò ΝοσηλευτικÞò.

οι αιτÞσειò με τα συνημμÝνα δικαιολογητικÜ θα κατατßθενται ειò τρπλοýν στη Γραμματεßα

του τμÞματοò ΝοσηλευτικÞò απü 20,08.2018 Ýωò 28.0θ.2Ο18, þρεò º1,00 Ýωò 14.0Ο, (ΔÞλΟυ 'lΑ

Γουδß, υπεýθυνοò κ. ΑθανÜσιοò Θεοδωρüπουλοò, τηλ_ 2,ι0 746 º499),



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙ ΚΑΙΟΛΟΓtΙΤΙ ΚΑ:

Αßτηση ΣυμμετοχÞò (Ýντυπο του ΤμÞματοò).

Βιογραφικü σημεßωμα.

Αντßγραφο πτυχßου üπου υποΧρεωτικÜ αναγρÜφεται ο βαθμüò πτυχßου Þ βεβαßωση

περÜτωσηò σπουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò πτυχßου,

ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò του πρþτου κýκλου σπουδþν.

Φωτοτυπßα δýο üψεων τηò αστυνομικÞò ταυτüτηταò,

¶δεια Üσκησηò επαγγÝλματοò ΝοσηλευτÞ για τιò αντßστοΙχεò ΝοσηλευτικÝò Ειδικεýσειò,

Δημοσιεýσειò σε περιοδικÜ με κριτÝò, εÜν υπÜρχουν,

ΑποδεικτικÜ επαγγελματικÞò Þ ερευνητικÞò δραστηριüτηταò, εÜν υπÜρχουν.

Πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ ΜΟΝ,9 ü_gοlπροÝρχονται απü

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

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 2Ο%

- 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 10%

- προηγηθεßσα σχετικÞ εργασιακÞ/κλινικÞ εμπειρßα σε ποσοστü º0%. ΠΙο συγκεκριμÝνα,

προηγηθεßσα εργασιακÞ/κλινικÞ εμπειρßα > 2 ετþν βαθμολογεßταΙ με δÝκα (º0), 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, θεωροýγται αποτυχüντεò και δεν γßνονται δεκτοßστο ΠΜΣ, ανεξÜρτητα απü τον αρΙθμü των

προκηρυχθεισþν θÝσεων.

Σε περßπτωση ισοβαθμßαò γßνονται δεκτοß οι ισοβαθμßσαντεò ωò ιιπερÜριθμοι.

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

θα νßνεται δεκτÞ.



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 διπλωματικÞò εργασßαò,

Για τη συμμετοχÞ τουò στο πΜΣ «ΕφαρμορμÝνη ΝοσηλευτικÞ ΕπιqτÞυη» ΟΙ μεΤαΠΤυΧΙαΚΟß

φοιτητÝò «οr«βαιιrιουν τÝλη φοßτησηò που ανÝρχονται σΤο ποσü των 2000€ (500 ευρþ ανÜ

ßξαμÞυüι. Η καταβολÞ του τÝλουò φοßτησηò, γßνεται στην αρχÞ κÜθε εξαμÞνου (πρþτη δüση με την

εγγραφÞ).

. Οι γρατπÝò εξετÜσειò στην ΑγγλικÞ γλþσσα θα πραγματοποιηθοýν στιò 03/10Ι2Oß8

«ο,'þρα is'.oo εωò Ζü.οο ßrο ßμημα ýοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοποýλου 123

Γουδß,

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

r οι συνεντεýξειò (üσων επιτýχουν στην ΑγγλικÞ γλþσσα) θα !ΡαΥυατοποΙηθΟýν_αΠü
ßOrßOr2018 

- Ýυßò και ßΖιοιΖοßε στο τμÞμα ΝοσηλευτικÞò ΕκπΑ,
Παπαδιαμαντοποýλου 1 23 Γουδß.

. τα τελικÜ αποτελÝσματα των επιτυχüντων του ΠρογρÜμματοò θα αναΚΟνωθΟýν

μετÜ την Ýγκριση αrü,η ΣυνÝλευση του ΤμÞματοò στηγ ιστοσελßδα του ΤμÞματοò,
(vvιτvιr.n υ rs. υοα. g r)

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

(5) εργÜσΙμων ημερþν απü Την ΚοιγοΤτοßηση των αποτελεσμÜτων.

. -Εναρξη μαθημÜτων 29-10-20ß8,

ΑθÞνα 10-09-20ß8

Η Πρüεδροò του

ΚαθηγÞτρια



ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠ!ΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΙυΗιιßΑ ΝοΣΗΛΕΥΤιΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓιαεισαγωγÞστοΠρüγραμμαΜεταπτυχιακþνΣπουδþν(ΠΜΣ)

«ΕφαρμοσμÝνη ΝοσηλευτικÞ ΕπιστÞμη» (Appιied Nursing Science)

Με Ειδßκευση ..........

Σαò γνωρßζω üτι ενδιαφÝρομαι να παρακολουθÞσω το ανωτÝρω Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν

Σπουδιßν του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ στην Ειδßκευση:

για την απüκτηση του Μεταπτυχιακοý Διπλþματοò Ειδßκευσηò,



Επßσηò δηλþνω υπεýθυνα üτι γνωρßζω την απüφαση ßδρυσηò 790/29_06_20º8, τηò ΣυγκλÞτου

ΕκπΑ (σε αγαμονÞ δημοσßευσηò ΦΕΚ) και τον Εσωτερικü ΚανονΙσμü ΛεΙΤΟυργßαò ΤΟυ ΠΜΣ

(απüφαση ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ 847 ΙΟ2,Ο7 -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. Βιογραφικüσημεßωμα,

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

περÜτωσηò σττουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò πτυχßου,

3. ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò του πρþτου κýκλου σπουδþν.

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, εÜν υπÜρχουν.

8, Πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ ηl9ψ,9_0_g9lπροÝρχονται απü

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

9. Εξουσιοδüτηση απü ΚΕΠ Þ Αστυνομικü ΤμÞμα ΜΟΝΟ σε περßτπωση ΠΟυ η αßΤηση

κατατßθεται απü τρßτο πρüσωπο.

Ενημερþθηκα επßσηò για τα κÜτωθι:

ο Τιò ημερομηνßεò των εξετÜσεων στα ΑγγλικÜ και τηò συνÝντευξηò,

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

λειτουργÞσουν.

ο Η αßτηση θα υποβληθεß στη 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 επιστρÝφονΤαΙ.

ΑθÞνα

ο/Η Αιτþν/οýσα

(ΥπογραφÞ}


