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Με Ειδßκευση ..........

Σαò γνωρßζω üτι ενδιαφÝρομαι να παρακολουθÞσω το ανωτÝρω Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν

Σπουδþν του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ στην Ειδßκευση:

για την απüκτηση του Μεταπτυχιακοý Διπλþματοò Ειδßκευσηò.



Επßσηò δηλþνω υπεýθυνα üτι γνωρßζω την απüφαση 788/2θ-06-20º8, τηò ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ
(ΦΕΚ 3555/Β/20º8) και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ (Απüφαση 848Ιο2-α7-
201 8, ΦΕΚ 3691ιΒι201 8).

ο 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),

ο 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 σττουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò πτυχßου,

3. ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò Προπτυχιακοý Κýκλου Σπουδιßν.

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 ΜΟΝΟ üσοι 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.

ο Ειδικεýσειò στιò οποßεò θα υπÜρχουν λτüτεροι απü επτÜ (7) επιτυχüντεò/εγγεγραμμÝνοι

δεν θα λειτουργÞσουν.

ο Η αßτηση θα υποβληθεß στη Γραμματεßα του ΤμÞματοò με τα απαραßτητα δικαιολογητικÜ ειò

τρπλοýν,

. Αßτηση με ε}ιλπÞ δικαιολογητικÜ δεν θα γßνεται δεκτÞ,

. ΤαχυδρομικÞ αßτηση δεν γßνεται δεκτÞ.

ο Τα δικαιολογητικÜ που καταθÝτουν οι υποψÞφιοι/εò δεν επιστοÝφονται.

ΑθÞνα

ο/Η Αιτþν/οýσα

(ΥπογραφÞ}


