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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη  με το Τμήμα 

Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 

- Καρδιολογική Νοσηλευτική» Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα 

λήψης Διδακτορικού Διπλώματος. 

 

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο 2014 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά 

εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. 

 

Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι Τμημάτων 

Ιατρικής και Νοσηλευτικής από Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής  

 

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο. 

 

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε 

φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά 

εξάμηνο.  

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η 

διαπίστωση της ικανοποιητικής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν από τις 4 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου 

2014, κάθε εργάσιμη ημέρα 12:00μ.μ – 14:00μ.μ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 

Βασιλίσσης Σοφίας 114, 5ος όροφος,  Γραμματεία Αꞌ Καρδιολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, υπόψη κ.Μ.Χατζηνάκη, τηλ. 213-2088099, τα παρακάτω 

δικαιολογητικά : 

 

 



 

1. Αίτηση  

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων 

4. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 

5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους 

σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής 

6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει) 

7. Βιογραφικό σημείωμα 

8. Δύο συστατικές επιστολές 

9. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα αναφέρεστε στον λόγο για τον οποίο 

ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο ΠΜΣ «ΜΕΘ-Καρδιολογική Νοσηλευτική» 

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως 

 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, συνέντευξη και προφορική εξέταση των υποψηφίων, οι ημερομηνίες 

θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία της Πανεπιστημιακής Κλινικής, μετά από 

τηλεφωνική συνεννόηση.  

 

Πληροφορίες: 

 Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Γραμματεία Αꞌ Καρδιολογικής Πανεπιστημιακής 

Κλινικής 

κ. Μ. Χατζηνάκη, τηλ. 213-2088099 
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