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ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ  
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ 
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ 
 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ                                                                         
 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 
 

 
    Τν Τκήκα Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε απόθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ 

Τκήκαηνο, πξνθεξύζζεη 30 ζέζεηο Μεηαπηπρηαθώλ Φνηηεηώλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2018-2019, 

βάζεη ηνπ Ν.4485/2017 ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ): 

  
«Δθαπμοζμένη Νοζηλεςηική Δπιζηήμη» (Applied Nursing Science)  

κε ηηο εμήο εηδηθεύζεηο: 
 
1. Πξόιεςε θαη έιεγρνο Λνηκώμεσλ / Prevention and Infection Control (10 ζέζεηο) 

 

2. Ννζειεπηηθή Γηαρείξηζε Παηδηώλ θαη Δλειίθσλ κε Σαθραξώδε Γηαβήηε /  

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

 

3. Νεθξνινγηθή Ννζειεπηηθή / Nursing of Renal Diseases (10 ζέζεηο) 

ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ίδξπζεο 790/29-06-2018, ηεο Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ (ζε αλακνλή 

δεκνζίεπζεο ΦΔΚ) θαη ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ (απόθαζε Σπγθιήηνπ 

ΔΚΠΑ 847/02-07-2018).  

Αίηεζε ππνςεθηόηεηαο κπνξνύλ λα ππνβάινπλ θάηνρνη ηίηινπ ηνπ Α΄ θύθινπ ζπνπδώλ 

ησλ Τκεκάησλ: Δπηζηεκώλ Υγείαο (Ννζειεπηηθήο, Ιαηξηθήο, Οδνληηαηξηθήο, Φαξκαθεπηηθήο, 

Σρνιήο Αμησκαηηθώλ Ννζειεπηηθήο ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ), θαη αληηζηνίρσλ Τκεκάησλ 

ζπλαθνύο γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ 

νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Δπίζεο, γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη ησλ Τκεκάησλ 

Ννζειεπηηθήο θαζώο θαη άιισλ Τκεκάησλ ησλ Σρνιώλ Δπηζηεκώλ Υγείαο ησλ ΤΔΙ, ζπλαθνύο 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ.  

Γίλνληαη δεθηνί σο ππεξάξηζκνη ππόηξνθνη  θαη κέιε ησλ θαηεγνξηώλ ΔΔΠ, ΔΓΙΠ θαη ΔΤΔΤ 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξ. 34 ηνπ Ν.4485/17. 

Σθνπόο ηνπ ΠΜΣ «Δθαπμοζμένη Νοζηλεςηική Δπιζηήμη» είλαη ε παξνρή πςεινύ 

επηπέδνπ κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο ζηα επηζηεκνληθά πεδία ηεο Πξόιεςεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ 

Λνηκώμεσλ, ηεο Ννζειεπηηθήο Γηαρείξηζεο Παηδηώλ θαη Δλειίθσλ κε Σαθραξώδε Γηαβήηε θαη ηεο 

Νεθξνινγηθήο Ννζειεπηηθήο. 

 

           Οη αηηήζεηο κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ζα θαηαηίζεληαη εηο ηξηπινύλ ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο από 20.08.2018 έυρ 21.09.2018, ώξεο 11.00 έσο 14.00, (Γήινπ 1Α 

Γνπδί, ππεύζπλνο θ. Αζαλάζηνο Θενδσξόπνπινο,  ηει. 210 746 1499). 
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ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ: 
 

1. Αίηεζε Σπκκεηνρήο (έληππν ηνπ Τκήκαηνο). 

2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

3. Αληίγξαθν πηπρίνπ όπνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ ή βεβαίσζε 

πεξάησζεο ζπνπδώλ όπνπ θαίλεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ.  

4. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ. 

5. Φσηνηππία δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

6. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθεύζεηο.  

7. Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάν ςπάπσοςν. 

8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εάν ςπάπσοςν. 

9. Πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όζνη πξνέξρνληαη από    
       ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο, ζύκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17. 
 
10. Δμνπζηνδόηεζε από ΚΔΠ ή Αζηπλνκηθό Τκήκα MONO ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε 

θαηαηίζεηαη από ηξίην πξόζσπν.  
 
 Αίηηζη πος δεν θα ζςνοδεύεηαι από ηα παπαπάνυ απαπαίηηηα δικαιολογηηικά δεν 

θα γίνεηαι δεκηή.  
 

 Σασςδπομική αίηηζη δεν γίνεηαι δεκηή. 
 

 Σα δικαιολογηηικά πος καηαθέηοςν οι ςποτήθιοι/ερ δεν επιζηπέθονηαι. 
 

 Όινη νη ππνςήθηνη δίλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο γηα λα δηαπηζησζνύλ νη γλώζεηο ηνπο ζηελ αγγιηθή  

γιώζζα θαη νξνινγία (δελ δίλεηαη εμεηαζηέα ύιε ζηνπο ππνςεθίνπο).  

   Σηελ δηαδηθαζία επηινγήο εηζαθηέσλ ιακβάλνπλ κέξνο ΜΟΝΟ νη επηηπρόληεο ησλ Αγγιηθώλ.  

   Η επηινγή ησλ εηζαθηέσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ηα αθόινπζα θξηηήξηα:  

 

- Βαζκόο πηπρίνπ ζε πνζνζηό 20% 

- Μέζνο όξνο βαζκνινγίαο ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ην γλσζηηθό αληηθείκελν 

ηνπ ΠΜΣ ζε πνζνζηό 30% (ηα ζρεηηθά καζήκαηα, ζα θαζνξηζηνύλ από ηελ Σπληνληζηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ ΠΜΣ) 

- Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζε πνζνζηό 10% 

- Πξνεγεζείζα ζρεηηθή εξγαζηαθή/θιηληθή εκπεηξία ζε πνζνζηό 10%. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνεγεζείζα εξγαζηαθή/θιηληθή εκπεηξία  2 εηώλ βαζκνινγείηαη κε δέθα (10), ελώ 

κηθξόηεξεο δηάξθεηαο γίλεηαη ε αλάινγε πνζόζησζε.  

- Πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε πνζνζηό 30% 

    Όζνη ππνςήθηνη δελ έρνπλ ζπγθεληξώζεη από ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ην βαζκό 5, κε άξηζηα 

ην 10, ζεσξνύληαη απνηπρόληεο θαη δελ γίλνληαη δεθηνί ζην ΠΜΣ, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό ησλ 

πξνθεξπρζεηζώλ ζέζεσλ.  

    Σε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο γίλνληαη δεθηνί νη ηζνβαζκίζαληεο σο ππεξάξηζκνη.     

    Δηδηθεύζεηο ζηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από πέληε (5) επηηπρόληεο δελ ζα ιεηηνπξγήζνπλ. 
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    Σε πεξίπησζε κε εγγξαθήο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ θνηηεηώλ, ζα θιεζνύλ αλ ππάξρνπλ, νη 

επηιαρόληεο, κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ εγθεθξηκέλν αμηνινγηθό πίλαθα, λα εγγξαθνύλ ζην 

Πξόγξακκα. 

    Η ρξνληθή δηάξθεηα θνίηεζεο ζην ΠΜΣ πνπ νδεγεί ζηε ιήςε Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ νξίδεηαη ζε ηέζζεξα (4) αθαδεκατθά εμάκελα, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξόλνο 

εθπόλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

    Γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΠΜΣ «Δθαξκνζκέλε Ννζειεπηηθή Δπηζηήκε» νη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο θαηαβάιινπλ ηέιε θνίηεζεο πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 2000€ (500 επξώ αλά 

εμάκελν). Η θαηαβνιή ηνπ ηέινπο θνίηεζεο, γίλεηαη ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ (πξώηε δόζε κε ηελ 

εγγξαθή). 

 

 Οι γπαπηέρ εξεηάζειρ ζηην Αγγλική γλώζζα θα ππαγμαηοποιηθούν ζηιρ 26/9/2018 
και ώπα 18.00 έυρ 20.00 ζηο Σμήμα Νοζηλεςηικήρ ΔΚΠΑ, Παπαδιαμανηοπούλος 123 
Γοςδί. 
  
 

 Η ανακοίνυζη ηυν επιηςσόνηυν ζηην Αγγλική γλώζζα θα γίνει ζηιρ 02-10-2018.  
 
 

 Οι ζςνενηεύξειρ (όζυν επιηύσοςν ζηην Αγγλική γλώζζα) θα ππαγμαηοποιηθούν από 
03 /10/2018 έυρ και 05 /10/2018 .  
 

 Σα ηελικά αποηελέζμαηα ηυν επιηςσόνηυν ηος Ππογπάμμαηορ θα ανακοινυθούν 
μεηά ηην έγκπιζη από ηη ςνέλεςζη ηος Σμήμαηορ ζηην ιζηοζελίδα ηος Σμήμαηορ. 
(www.nurs.uoa.gr) 
 

 

  Οι επιηςσόνηερ θα ππέπει να εγγπαθούν ζηη Γπαμμαηεία ηος Σμήμαηορ ενηόρ πένηε 

(5)  επγάζιμυν ημεπών από ηην κοινοποίηζη ηυν αποηελεζμάηυν. 

 

 Έναπξη μαθημάηυν 22-10-2018. 
 
 
 

 Αθήνα .................... 
 
 
                                                                        Η Ππόεδπορ ηος Σμήμαηορ 
 
 
 
                                                                     
 
                                                                  Καθηγήηπια Υπςζούλα Λεμονίδος 
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ΔΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΝ 
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΧΝ 
ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ 
 
ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ 
 

 
 
 

 
 

Α Ι Σ Η  Η  Τ Π Ο Φ Η Φ Ι Ο Σ Η Σ Α  
 
 

Γηα εηζαγσγή ζην Πξόγξακκα  Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ) 
 

«Δθαπμοζμένη Νοζηλεςηική Δπιζηήμη» (Applied Nursing Science) 
 

 
Με Διδίκεςζη ……………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………...…………………………………………………………………………. 

 

 
ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ……………....................................................................................................... 
 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΧ ............................................................................................................ 
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΣ. ΣΑΤΣ. ........................................................................................................................... 
 
Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ............................................................................................................................ 
 
ΣΗΛΔΦΧΝΟ   ........................................................  ΚΙΝΗΣΟ  .......................................................... 
 
E-MAIL ………………………………………………………………………….……………………………. 
 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ..................................................................................................................... 
 
ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ   ............................................................................................................... 
 
ΔΣΟ ΑΠΟΦΟΙΣΗΔΧ ....................................................................................................................  
 
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ ........................................................................................................................... 
 
 
   Σαο γλσξίδσ όηη ελδηαθέξνκαη λα παξαθνινπζήζσ ην αλσηέξσ Πξόγξακκα  Μεηαπηπρηαθώλ 

Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ΔΚΠΑ ζηελ Δηδίθεπζε: 

………………………………………………………………………………………………….…….....………

………………………………………………………………....................................................................... 

 γηα ηελ απόθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο. 

 
 
  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

 
Αριθμ. Πρωτ………………………………………………… 
 
Αθήνα…………………………………………………………… 
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    Δπίζεο δειώλσ ππεύζπλα όηη γλσξίδσ ηελ απόθαζε ίδξπζεο 790/29-06-2018, ηεο Σπγθιήηνπ 

ΔΚΠΑ (ζε αλακνλή δεκνζίεπζεο ΦΔΚ) θαη ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ 

(απόθαζε Σπγθιήηνπ ΔΚΠΑ 847/02-07-2018). 

 

 Όηη ζα εμεηαζηώ ζηα Αγγιηθά. 

 Όηη ε θνίηεζε είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Όηη ζα θαηαβάισ δίδαθηξα 2000 επξώ  βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ (α' δόζε 500 επξώ κε 

ηελ εγγξαθή).  

 Όηη ζα εθαξκόδσ ηηο απνθάζεηο ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο πνπ ζα ζπκπιεξώλνπλ 

ηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜΣ.   

 Σπλεκκέλα ππνβάιισ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά:  

1. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα.  

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ όπνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ ή βεβαίσζε 

πεξάησζεο ζπνπδώλ όπνπ θαίλεηαη ν βαζκόο πηπρίνπ.  

3. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο ηνπ πξώηνπ θύθινπ ζπνπδώλ. 

4. Φσηνηππία δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

5. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Ννζειεπηή γηα ηηο αληίζηνηρεο Ννζειεπηηθέο Δηδηθεύζεηο.  

6. Γεκνζηεύζεηο ζε πεξηνδηθά κε θξηηέο, εάν ςπάπσοςν. 

7. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, εάν ςπάπσοςν. 

8. Πηζηνπνηεηηθό αληηζηνηρίαο θαη ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ΜΟΝΟ όζνη πξνέξρνληαη από    
ηδξύκαηα ηεο αιινδαπήο, ζύκθσλα κε ην άξ.34, παξ. 7 ηνπ Ν. 4485/17. 

 
9. Δμνπζηνδόηεζε από ΚΔΠ ή Αζηπλνκηθό Τκήκα MONO ζε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε 

θαηαηίζεηαη από ηξίην πξόζσπν.  
 

Δλεκεξώζεθα επίζεο γηα ηα θάησζη: 

 Τηο εκεξνκελίεο ησλ εμεηάζεσλ ζηα Αγγιηθά θαη ηεο ζπλέληεπμεο. 

 Δηδηθεύζεηο ζηηο νπνίεο ζα ππάξρνπλ ιηγόηεξνη από πέληε (5) επηηπρόληεο δελ ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ. 

 Η αίηεζε ζα ππνβιεζεί ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά εηο 

ηξηπινύλ.  

 Αίηεζε κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά δελ ζα γίλεηαη δεθηή. 

 Ταρπδξνκηθή αίηεζε δελ γίλεηαη δεθηή. 

 Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαζέηνπλ νη ππνςήθηνη/εο δελ επηζηξέθνληαη.                                                                                    

 
 Αθήνα ........................................ 

                                                                                                                                                        
                                                                                                          Ο/Η Αιηών/ούζα                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                     
 
                                                                                                        ................................................... 

                                                      (Τπογπαθή) 


