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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΧΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ 

 

Σα Σκήκαηα Ννζειεπηηθήο, Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ θαη Πιεξνθνξηθήο & 

Σειεπηθνηλσληώλ ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηα 

Σκήκαηα Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο & Σερλνινγίαο, Πιεξνθνξηθήο θαη Φεθηαθώλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο κε ζπληνληζηηθό Σκήκα ην Σκήκα 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κε βάζε 

ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε 208468/Z1 (ΦΔΚ 3675 / 31.12.2014), ηνλ Δζσηεξηθό 

Καλνληζκό ηνπ Γ-Γ ΠΜ (ΔΓΓΔ 8.6.2017) θαη ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 

4485/2017 (άξζξν 85, παξ.2β.), πξνθεξύζζνπλ δηαγσληζκό εηζαγσγήο/θνίηεζεο ζην 

Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ πνπ απνηειείηαη από ηηο θαηεπζύλζεηο 

``Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας΄΄ (20 θέσεις) θαη ΄΄Πληρουορική 

της Υγείας΄΄ (20 θέσεις) πνπ νδεγεί ζηελ απνλνκή αληηζηνίρνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). 

Σν ελ ιόγσ πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε πηπρηνύρνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο 

εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγώλ Ιδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο ζπλαθώλ 

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο γίλνληαη 

δεθηνί πηπρηνύρνη ησλ ηκεκάησλ Σ.Δ.Ι. ζπλαθώλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ απηνπξνζώπσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, 

Γήινπ 1Α, Γνπδή, από 18 Σεπτεμβρίοσ μέτρι 13 Οκτωβρίοσ 2017 ηα αθόινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

1. Έληππε Αίηεζε (ην έληππν ρνξεγείηαη από ηε Γξακκαηεία ή κέζσ internet               

    ζηελ  ηζηνζειίδα www.nurs.uoa.gr). 

2. Αληίγξαθν πηπρίνπ ΑΔΙ/ΣΔΙ (αλαγλώξηζε ΓΟΑΣΑΠ γηα ηίηινπο 

     εμσηεξηθνύ). 

3. Πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ 

    όισλ ησλ εηώλ ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ν ηειηθόο βαζκόο πηπρίνπ. 

4. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

5. Τπεύζπλε Γήισζε ζπλαθώλ πξνπηπρηαθώλ καζεκάησλ (επηζπλάπηεηαη καδί κε ην 

έληππν ηεο αίηεζεο). 

6. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (εάλ ππάξρνπλ). 

7. Αλάηππα δεκνζηεύζεσλ ή πηζηνπνηεηηθά δηαθξίζεσλ (εάλ ππάξρνπλ) 

8. Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ). 

9. Κάζε άιιν ζηνηρείν (απνδεηθηηθά γλώζεο μέλσλ γισζζώλ, πηζηνπνηεηηθά, 

   δηπιώκαηα θιπ) πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ ππνςεθίνπ ζα ζπλέβαιιε, ώζηε ε  

   Δπηηξνπή Δπηινγήο λα ζρεκαηίζεη νινθιεξσκέλε άπνςε. 

Η Πξσηόηππε Αίηεζε κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζα ππνβιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ 

Σκήκαηνο (Γήινπ 1Α, Γνπδή) ζε ηξία αληίγξαθα θαζεκεξηλά ώξεο: 10.00 – 14.00. 
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζηα ηειέθσλα.: 210-7461499 θαη 210-7461492 

θαζεκεξηλά από 10.00 – 14.00 θαη ζηελ  ηζηνζειίδα www.nurs.uoa.gr. 

Οι εξεηάζειρ ζηα Αγγλικά θα ππαγμαηοποιηθούν ηην 17
η 

Οκηωβπίος 2017 ημέπα 

Τπίηη και ώπα 19.15 –21.15. (Τμήμα Νοζηλεςηικήρ, Παπαδιαμανηοπούλος 123, 

Γοςδή) 

Οι ζςνενηεύξειρ για ηοςρ επιηςσόνηερ ηων Αγγλικών θα διεξασθούν ηη Τπίηη ζηιρ 24 

Οκηωβπίος 2017 και ώπα 9.00 πμ. (Τμήμα Νοζηλεςηικήρ, Παπαδιαμανηοπούλος 

123, Γοςδή) 

Τα ονόμαηα ηων επιηςσόνηων θα ανακοινωθούν ηην 31
η
 Οκηωβπίος 2017 και 

ημέπα Τπίηη. 

Έναπξη Εξαμήνος: Δεςηέπα 6 
 
Νοεμβπίος 2017. 
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