
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΣΤΡΙΑΚΟΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ γΓΕΙΑΣ

τt$ΗtυιΑ ΝοΣΗΛΕΥτΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

το τμÞμα ΝοσηλευτικÞò του Πανεπιστημßου Αθηνþν, με απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò ΤΟυ

τμÞματοò, προκηρýσσει 20 θÝσειò Μεταπτυχιακþν Φοιτητþν για το ακαδημαßκü Ýτοò 2019-2020,

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

«προηγμÝνη ΝοσηλευτικÞ Φροντßδα και ΨυχικÞ Υγεßα παιδtþν καΙ ενηλßκωνΙ»' 
1λÜναηòed Nursing Care and Mental Health of Children and Adults}

με τιò εξÞò ειδικεýσειò:

1, ΟγκολογικÞ ΝοσηλευτικÞ και ΑνακουφιστικÞ Φροντßδα /

Oncology Nursing and Palliative Care (10 θÝσειò)

2. ΨυχικÞ Υγεßα / Mental Health (10 θÝσαò)

3. ΕφαρμοσμÝνη ΚλινικÞ ΝοσηλευτικÞ Παιδιþν /

Applied CΙßπßòαΙ Nursing of Children
(δεγ θα προκηρυγθεß γυ ,ο α«αδηυατκü Ýτοò 2019_2020)

σýμφωγα με την απüφαση επανßδρυσηò 995/28-08-2018, Τηò ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ

4173ιΒt2ο18) και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ (Απüφαση 1072ΙΟ1-11-20º8,

ΦΕΚ 5º98ιΒ/2018),
Αßτηση υποψηφιüτηταò μποροýν να υποβÜλουν κÜτοχοι τßτλου του Α' κýκλου σττουδþν

τωγ τμηματþυ, Επßüτημþν ΥγεßÜò (ΝοσηλευτικÞò, ΙατρικÞò, ΟδοντιατρικÞò, ΦαρμακευτικÞò,
ΣχολÞò λξιωματικþν ΝοσηλευτικÞò των Ενüπλων ΔυνÜμεων), και αντιστοßχων ΤμημÜτων
σιßγαιÞüοò 

-γνωστικοý 
αντικειμÝνου των Πανεπιστημßων τηò ημεδαπÞò Þ αναγνωρισμÝνων

ομοταγþý ΙüρυμÜτων τηò αλλοδαπÞò. Επßσηò, γßνονται δεκτοß πτυχιοýχοι Των ΤμημÜτων
ΝbσηλευτικÞò-κÜθþò και Üλλων ΤμημÜτων των Σχολþν Επιστημþν Υγεßαò των ΤΕΙ, συναφοýò

γγωστικοý αýτικειμÝýου. ΕπιπλÝον, μüνο για την Ειδßκευση τηò ΨυχικÞò Υγεßαò, γßνονταΙ δεκτοß
κÜτοχοι τßτλου του Α' κýκλου σιτουδþν Κοινωνιολογßαò, ΚοινωνικÞò Ανθρωπολογßαò ΚαΙ

Ψυχολογßαò.
Γßνοßται δεκτοßωò υπερÜριθμοι υπüτροφοι και μÝλη των κατηγοριþν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ καΙ ΕΤΕΤ

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

Σκοπüò του ΠλßΣ «ΠροηγμÝνη ΝοσηλευτικÞ Φροντßδα και ΨυχικÞ Υγεßα παΙδΙþν kat

ενηλßκωνι» εßναι η παροχÞ υψηλοý επιπÝδου μεταπτυχιακÞò εκπαßδευσηò στα επΙστημουκÜ πεδßα
τηò ΟγκολογικÞò ΝοσηλευτικÞò καιΑνακουφιστικÞò Φροντßδαò και τηò ΨυχικÞò Υγεßαò.

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

του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò απü 03.06.2Ο{9 Ýωò 28.06.2Οß9, þρεò 11.00 Ýωò 14.Ο0, (ΔÞλου 1Α

Γουδß, υπεýθυνοò κ, ΑθανÜσιοò Θεοδωρüπουλοò, τηλ. 210 746 14θθ),



ΑΠ ΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙ ΚΑΙοΛοΓΗΤΙ ΚΑ:

1. Αßτηση ΣυμμετοχÞò (Ýντυπο του ΤμÞματοò),

2, Βιογραφικü σημεßωμα.

3. Αντßγραφο πτυχßου üπου υποΧρεωτικÜ αναγρÜφεται ο βαθμüò πτυχßου Þ βεβαßωση

περÜτωσηò σττουδþν üπου φαßνεται ο βαθμüò πτυχßου,

4, ΑναλυτικÞ κατÜσταση βαθμολογßαò Προπτυχιακοý 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 επαγγελματικÞò Þ ερευνητικÞò δραστηριüτηταò, εÜν υπÜρχουν.

9. Πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ ΙιΙ,9Π,9 Ο_g9l προÝρχονται απü

ιδρýματα ßηò αΜοδαπÞò, αýμφωνα με το Üρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485ι17 _

10. ΕξουσΙοδüτηση απü ΚΕΠ Þ Αστυνομικü ΤμÞμα tιßοΝο σε περßπτωση που η αßτηση

κατατßθεται απü τρßτο πρüσωπο,

θα νßνεται 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 ΙυΙΟΝΟ οι επιτυχüντεò Των Αγγλικþν.

Η επιλογÞ των εισακτÝων πραγματοποιεßται με βÜση τα ακüλουθα κριτÞρια:

- Βαθμüò πτυχßου σε ποσοστü 20Ο/ο

_ 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 º0%

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

προηγηθεßσα εργασιακÞ/κλνικÞ 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 δεκτοß στο ΠΜΣ, ανεξÜρτητα απü τον αρΙθμü των

προκηρυχθεισþν θÝσεων.

Σε περßπτωση ισοβαθμßαò γßνονται δεκτοßοι ισοβαθμßσαντεò ωò υπερÜριθμοι.

Ειδικεýσειò σ1ò οποßεò θα υπÜρχουν λτüτεροι απü επτÜ (7) επιτυχüντεò/εγγεγραμμÝνοΙ δεν θα

λειτουργÞσουν.



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

επιλαχüγτεò, με βÜση τη σειρÜ τουò στον εγκεκριμÝνο αξιολογικü πßνακα, να εγΥραφοýν σΤΟ

Πρüγραμμα.
Η χρονικÞ διÜρκεια φοßτησηò στο ΠΜΣ που οδηγεß στη λÞψη Δmλþματοò ΜεταπτυχΙακþν

Σπουδþν ορßζεται σε τÝσσερα (4) ακαδημαΤκÜ εξÜμηνα, στα οποßα περλαμβÜνεταΙ ΚαΙ ο χρüνοò
εκπüνησηò διπλωματικÞò εργασßαò.

Για τη συμμετοχÞ τουò στο ΠΜΣ «ΠροηγυÝνη ΝοσηλευτικÞ Φροντßδα και ΨυΧΙκÞ Υγεßα παΙδΙþν

και εγηλßκωνι» οι μεταπτυχιακοß φοιτητÝò καταβÜλλουν τÝλη φοßτησηò που ανÝρχονταΙ στο ποσü

τωγ 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 03107/20{9

και þρα ß8.00 Ýωò 20.00 στο ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò ΕΚΠΑ, Παπαδιαμαντοποýλου 123
ΓουδÞ.

. Η ανακοßνωση των επιτυχüντων στην ΑγγλικÞ γλþσσα θα γßνεΙ στΙò 05-07,20ß9.

ο Οι συνεντεýξειò (üσων επιτýχουν στην ΑγγλικÞ γλþσσα) θα πραγματοποΙηθοýν απü
Ο8/Ο712019 Ýωò κατ 10rO7r2OΙ9 στο ΤμÞμα ΝοσηλευπκÞò ΕΚΠΑ,
Παπαδιαμαντοποýλου 1 23 ΓουδÞ.

ο τα τελικÜ αποτελÝσματα των ειτιτυχüντων του ΠρογρÜμματοò θα ανακοινωθοýν
μετÜ την Ýγκριση απü τη ΣυνÝλευση του ΤμÞματοò στην ιστοσελßδα του ΤμÞματοò.
(wιιvιιv. nurs. uoa.gr)

ο οι επιτυχüντεò θα πρÝπει να εγγραφοýν στη Γραμματεßα του ΤμÞματοò εντüò πÝντε
(5) εργÜσιμων ημερþν απü την κοινοποßηση των αποτελεσμÜτων.

Σημ: οι υποψÞφτοι θα ενημερþνονται (ανακοινιßτσειò, αποτελÝσματα) μÝσω τηò κεντρΙκÞò
ισßοσελßδαò του ΤμÞματοò (ιaιιvvv.nurs.uoa.gr} βÜση του αριθμοý πρωτοκüλλου τηò αßτησÞò
τουò.

ΑθÞνα 30-05-20ß9



ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑ! ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ
πΑΝΕΠιΣΤΗßßιοΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠ|ΣΤΗΙΙfrΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤßßΗΜΑ ΝοΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦ!ΟΤΗΤΑΣ

Για εισαγωγÞ στο Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν Σπουδþν (ΠΜΣ)

«ΠροηγμÝνη ΝοσηλευτικÞ Φροντßδα και ΨυχικÞ Υγεßα παιδιþν και ενηλßκων»
(Advanced Nursing Gare and Mental Health of Children and Adults)

Με Ειδßκευση,.........

Η]$ΕΡοtιßΗΝιΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

ΑΡιθιιß. ΑΣΤ. ΤΑΥΤ,

ΔΙΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

E-MAιL

Δ!ΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΟΟΙΤΗΣΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΟΥ

Σαò γνωρßζω üτι ενδιαφÝρομαι να παρακολουθÞσω το ανωτÝρω Πρüγραμμα Μεταπτυχιακþν

Σπουδþν του ΤμÞματοò ΝοσηλευπκÞò ΕΚΠΑ στην Ειδßκευση:

για την απüκτηση του Μεταπτυχιακοý Δπλþματοò Εδßκευσηò.



Επßσηò δηλþνω υπεýθυνα üπ γνωρßζω την απüφαση επανßδρυσηò θθ5/28-08-2018, τηò

ΣυγκλÞτου ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 4173ΙΒΙ2Ο18) και τον Εσωτερικü Κανονισμü Λειτουργßαò του ΠΜΣ
(Απüφαση 1α72Ι01-11 -201 8, ΦΕΚ 5º θ8/Β/20º 8),

ο ¼τι θα εξεταστþ στα ΑγγλικÜ,

ο 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 Σπουδþν.

4, Φωτοτυπßα δýο üψεων τηò αστυνομικÞò ταυτüτηταò.

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

6. Δημοσιεýσειò σε περιοδικÜ με κριτÝò, ειßν υπÜρχουν.

7, ΑποδεικτικÜ επαγγελματικÞò Þ ερευνητικÞò δραστηριüτηταò, ειß,ν υπÜρχουν,

8. Πιστοποιητικü αντιστοιχßαò και ισοτιμßαò απü τον ΔΟΑΤΑΠ ßηΟΝΟ üσοιπροÝρχονται απü
ιδρýματα τηò αλλοδαπÞò, σýμφωνα με το Üρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485Ι17.

9. Εξουσιοδüτηση απü ΚΕΠ Þ Αστυνομικü ΤμÞμα tιΙΙΟΝΟ σε περßπτωση 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 επτÜ (7) επιτυχüντεò/εγγεγραμμÝνοι

δεν θα λειτουργÞσουν.

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

τρmλοýν.

ο ΑßτησÞ με εΜιπÞ δικαιολογητικÜ δεν θα γßνεται δεκτÞ,

. ΤαχυδρομικÞ αßτηση δεν γßνεται δεκτÞ,

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

ΑθÞνα

ο/Η Ατþν/οýσα

(ΥπογραφÞ)


