ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ
Σο Σμήμα Νοζηλεσηικής, ηοσ Δθνικού και Καποδιζηριακού Πανεπιζηημίοσ Αθηνών
προκηρύζζει ζύμθφνα με ηο Νόμο 3685/2008 (ΦΔΚ 148/16.7.2008, αρθρ. 9) θέζεις
για απόκηηζη Γιδακηορικού Γιπλώμαηος.
Απαραίηηηη προϋπόθεζη για να γίνει δεκηή η αίηηζη ηοσ εκάζηοσ ενδιαθερομένοσ
είναι η έγγραθη ζσγκαηάθεζη μέλοσς ΓΔΠ ηοσ Σμήμαηος Νοζηλεσηικής όηι
αποδέτεηαι να αναλάβει ηην επίβλευη ηης Γιδακηορικής Γιαηριβής, όπφς ασηή
ηεκμηριώνεηαι από ηην προζσπογραθή ηοσ ζηο ερεσνηηικό πρφηόκολλο και ηην
αίηηζη ηοσ Τπουηθίοσ.
Σα δικαιολογηηικά ποσ απαιηούνηαι είναι:
1. Αίηηζη (ζε ένησπο ποσ παρέτεηαι από ηη Γραμμαηεία και ηο οποίο
ζσνοδεύεηαι από έγγραθη ζσγκαηάθεζη ηοσ προηεινόμενοσ φς Δπιβλέπονηα
Καθηγηηή).
2. Σο ΜΓΔ ηης ημεδαπής ή ιζόηιμο και ανηίζηοιτο δίπλφμα ηης αλλοδαπής
αναγνφριζμένο από ηο ΓΟΑΣΑΠ (Γεν απαιηείηαι η καηοτή ΜΓΔ ζε
αποθοίηοσς τολών ή Σμημάηφν με κύκλο ζποσδών διάρκειας 5 εηών με
σποτρέφζη εκπόνηζης πηστιακής εργαζίας για ηη λήυη πηστίοσ και ζε
αποθοίηοσς ζτολών ή ημημάηφν με κύκλο ζποσδών διάρκειας 6 εηών).
3. Αναλσηική καηάζηαζη βαθμολογίας ηφν Μεηαπηστιακών ποσδών όποσ θα
αναγράθεηαι ο ηελικός βαθμός.
4. Ανηίγραθο Μεηαπηστιακής Γιπλφμαηικής Δργαζίας για σπουήθιοσς οι οποίοι
δεν έτοσν εκπονήζει ηη Γιπλφμαηική ηοσς εργαζία ζηο Σμήμα Νοζηλεσηικής
ΔΚΠΑ.
5. Πηστίο Α.Δ.Ι. / Σ.Δ.Ι . / Α. . ΠΑΙ.ΣΔ.
6. Βιογραθικό ζημείφμα ( & θφηοησπία ηασηόηηηας).
7. Δρεσνηηικό Πρφηόκολλο, ηο οποίο ζσνσπογράθοσν ο σπουήθιος και ο
προηεινόμενος Δπιβλέπφν Καθηγηηής (μονογραθή ζε όλες ηις ζελίδες).
Όλα ηα ανφηέρφ δικαιολογηηικά σποβάλλονηαι εις διπλούν.
Σατσδρομική αποζηολή δε γίνεηαι αποδεκηή.
Οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να σποβάλοσν αίηηζη από 23.09.2016 έφς
30.06.2017 ηις ημέρες Γεσηέρα, Σεηάρηη και Παραζκεσή 11.00 – 14.00 ζηη
Γραμμαηεία ηοσ Σμήμαηος Νοζηλεσηικής ηοσ Δθνικού και Καποδιζηριακού
Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, Γήλοσ 1ᴬ, Γοσδί.
Για περιζζόηερες πληροθορίες οι ενδιαθερόμενοι μπορούν να απεσθύνονηαι
καθημερινά από 10.00 έφς 14.00 ζηη Γραμμαηεία ηοσ Σμήμαηος ζηο ηηλέθφνο
210-7461499 και ζηο site ηης ζτολής www.nurs.uoa.gr
Η Πρόεδρος

Καθηγήηρια Υρσζούλα Λεμονίδοσ

