
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» 

 Πρόσκληση - Προκήρυξη  

                  Το τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, προσκαλεί τους 

ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο  

«Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις» 

Η διοίκηση του ΠΜΣ ασκείται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Αθήνας. Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 

πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.  

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς 

και πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι άλλων συναφών τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων, 

αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων και τμημάτων της αλλοδαπής.  

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή 

παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας, καθώς και υποψηφιότητες αποφοίτων ΤΕΙ σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/01(ΦΕΚ114Α’). Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων 

των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 

Επιτροπής (ΣΕ).  

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 

στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).  Επί πλέον του αριθμού των εισακτέων 

γίνονται δεκτοί και υπότροφοι. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο  τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Αθήνας.  

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ «Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις» συνεπάγεται 

καταβολή διδάκτρων ανά φοιτητή τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 4.000 € και προορίζονται για λειτουργικά 

έξοδα. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου σε 4 ισόποσες  δόσεις και οι φοιτητές προσκομίζουν 

στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης στην οποία αναγράφεται ως αιτιολογία ‘καταβολή 

διδάκτρων’. Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με 

τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.  

 

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ είναι τα εξής: 



 Βαθμός πτυχίου 

 Βαθμολογία μαθημάτων Παθολογικής-Χειρουργικής Νοσηλευτικής, Επείγουσας Νοσηλευτικής και 

Νοσηλευτικής Αποκατάστασης 

 Συνέντευξη 

 Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα ή άλλες σπουδές 

 Επαγγελματική εμπειρία 

 Γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 Προσωπική δήλωση ερευνητικών προθέσεων 

 Συστατικές επιστολές, κ.λ.π.  

                  Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά :  

1.  Αίτηση υποψηφιότητας σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (Ακολουθεί 

Παράρτημα Α) 

2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία νομίμως επικυρωμένα. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί 

από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).  

3. Βιογραφικό σημείωμα  

4. Σύντομο Κείμενο Ερευνητικών Προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους 

λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Νοσηλευτικής. 

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή 

τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος. Στο τέλος του εν λόγω κειμένου θα περιγράφουν τις 

επιδιώξεις τους μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ (Ακολουθεί Παράρτημα Β) 

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 

6. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας (όπως περιγράφεται στο παράρτημα Γ) και για τους αλλοδαπούς 

απαιτούνται επιπλέον και αποδεικτικά της ελληνικής γλώσσας. 

7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν). 

8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει). 

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής 

προϋποθέσεις: 

A. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκησης 

να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα 

B. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα δικαιολογητικά (1-8) και 

σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις Α και Β. 

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης μέσω e-mail.  



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 10.00 π.μ. έως 

1μ.μ στο τηλ. 2105385642-649 κα Ευαγγελία Στεφάνου και στο τηλ: 6976882995 κα Χρ. Τσίου ή στο email: 

ctsiou@teiath.gr. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 16 Ιουνίου 2014 και λήγει στις 11 Ιουλίου 2014. Οι αιτήσεις 

κατατίθενται ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή από 11πμ – 1μμ στην γραμματεία του τμήματος 

Νοσηλευτικής στο κτίριο Κ4.  

Ακολουθούν ως συνημμένα τα προαναφερόμενα παραρτήματα Α, Β και Γ 

   

Η Προϊσταμένη του τμήματος Νοσηλευτικής  

   

Μαρβάκη Χριστίνα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

 
Α Ι Τ Η Σ Η 

                                Ημερομηνία υποβολής αίτησης:  
 
Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτησή μου για εγγραφή στο ΠΜΣ «Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική 
Βασισμένη σε Ενδείξεις»  
 
 

1. Στοιχεία Υποψηφίου/ας 
 

1.1. Επώνυμο………………………………......................................................................................................... 
 
1.2. Όνομα...………..………………………...................... Όνομα Πατρός ή Μητρός……………………………………… 
 
1.3. Ημερομηνία και τόπος γέννησης……………………………………………………………………………………………….. 
 
1.4. Τηλέφωνο σταθερό ………………………………Κινητό………….………………………Email…………………..………. 
 
1.5. Ταχυδρομική Διεύθυνση  (με ΤΚ)..……………………………………............................................................ 

 
2. Προπτυχιακές σπουδές 
 

2.1. Ίδρυμα ……………………………………......................................................Έτος αποφοίτησης................... 
 
2.2. Τμήμα …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2.3. Βαθμός πτυχίου ……………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 
2.4. Άλλες προπτυχιακές σπουδές……………………………………………………………………………………………….… 

 
2.5. Μεταπτυχιακές σπουδές………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω: 

  Έλεγχος Γραμματείας 
□ Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή 

διπλώματος 
□ 

□ Αναλυτική βαθμολογία □ 
□ Κείμενο ερευνητικών προθέσεων □ 
□ Βιογραφικό σημείωμα □ 
□ Αποδεικτικό καλής ξένης γλώσσας □ 
□ Δύο συστατικές επιστολές □ 

 
Ο/Η  Αιτ……. 

 
 
                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                      Υπογραφή 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 
 
Εξηγείστε σε ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδων τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας με τίτλο «Νευρολογικά νοσήματα- Σύγχρονη Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις» 
Αναφερθείτε επίσης στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά σας και τη μέχρι τώρα επαφή σας με τα επιστημονικά 
αντικείμενα του προγράμματος 
Τέλος, περιγράψτε τις επιδιώξεις σας μετά την ολοκλήρωση του ΜΠΣ. 
 
  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Τεκμηρίωση Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας 

 

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται: 

Mε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE 

Ή 

Με πτυχίο  (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN 

Ή 

Με πτυχίο CERTIFICATE IN ENGLISH (COUNCIL OF EUROPE LEVEL B2) LEVEL 2- INDEPENDENT USER, του 

Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE 

Ή 

Με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON 

EXAMINATIONS  

Ή 

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω 

Ή 

Με INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 

EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) –THE BRITISH COUNCIL –IDP EDUCATION AUSTRALIA IELTS AUSTRALIA με 

βαθμολογία από 4,5 έως 5,5 

Ή 

BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE –VANTAGE (BEC VANTAGE) από το UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL 

EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) 

Ή 

INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (TRINITY ISE II) B2 

Ή 

Με Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 

του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. 

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσης τεκμαίρεται και για υποψήφιους που 

Α) κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σποδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ΑΕΙ 

(Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) της αλλοδαπής ή 

Β) Διαθέτει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τη νοσηλευτική επιστήμη σε αγγλόφωνη χώρα 

 


