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Θέμα :

ΔΙΑΒΗ™

Μετοπαρόνσαςαττοοτέλλουμεενημερωτικήεπ.ιστόλήσχετικάμετη

δημοσfευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος γ1α τον 7ο κύκλο του
με.ιατττυχιακού '.Φροντ1δα cπο Σακχαρώδη Διαβήτη" του τμήματος της
Νοσηλευτικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καθώς και την προκήρυξη.
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ευχαριστούμε. Γραμματεία ΠΜΣ

Ι4/10/20Ι9

©
Ε^ΛΙΙΝΠΠΔΗΜΟΚΡΑΤn
ΔΙΕΘΝΒΣ ΠΑΝΕΙΙΙΣΤΙΙΜΙΟ ΊΊΙΣ Ε^^ΑΔΟΣ

ΣΧΟΛΙ] ΕΙΙΑΠΈ^Μ^ΤΩΝ γΓΕΙ^Σ

ΤΠΙΜ^ ΝΟΣΉ^ΕγΊΊΗΙΣ

ι ΗΜΕΡΤmΝn: 9/ΙΟmΙ9

ΠΡΟΙΤΑΜΜ^ ΜΕΤ^ΙΙΤγχnΙΏΝ ΣnΟγΔΩΝ
•tΦρω`rΓΙΔλ Σ]Ό Σ^Ιαί^ΡΩ^Η ΔΙ^ΘΙlΤΙb>

ΘΕΜΑ: ώΕΙΤΟγρΓΙΑ ΠΡΟΙΊ'ΑΜΜΆΤΟΕ λΈΤΑΠΓγχιΑΚΩΝ ΣΠΟγΔΩΝ»
Με την παρούσα επισυναπτόμενη επιστολή Θα Θέλαμε w σας
ενημερώσσυμε για την έναρώ λειτουργίας του 7Ου κύκλου του

Προγράμματος ΜεταπτΊΣχυκών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλω <Φροντίδα στο
Σακχαρώδη Διαβήτη» πσυ πραγματοποιείται στο Τμήμα της Νοσηλευπκής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε όλως
τους επαγγελματίες υγείας.

Αναλυτικές Πληροφορίες υπάρχσυν στην ιστοσελίδα του rΙρογράμματος
Μεταπτυχιακσύ Σπωδών `λrww.dίαbetes. ίhυ.gr

-

Θα παρακαλούσαμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας και αν εώαι
δυνατό, την ανάρτηση της επτσυ`mπόμενης προκήρυξης εκδήλωσης
&Wδιαφέροντος στην ιστοσέλίδα σας,

Με εκτίμηση
Ο Διευθυντής τω ΠΜΣ

FΞΞΞΞΞ}.
ΚαθηΊητής Κυριάκος Καζάκος

©
ΔΤΕΘΝΕΣ rΙΑΝΕΠΙΣΤΗΜ]Ο ΊΊΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΙ`ΠΙΜΑ ΝΟΣΗΛΕγτικιιΣ

ΠΡΟΓΡ^ΜΜΑ ΜΕΤΑΙΙΤγχιΑΚΩΝ ΣΓ[ΟγΔΩΝ
ΠΡΟΕΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙn ΕΝΆΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΟ Τμήμα Νοσηλευτιιcής του Διεθwύς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη
λειτουργίας τσυ 7ΟΟ κόκλου τσ`7 Προγράμματος Μεταmχιακών Σώουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντώα
αο Σαιςχαρώδη Διαβήττι», γtα το ακαδηματκό έτος 20Ι 9-2020.

ΤΟ mΈ περιλαμβά\π;ι δύο (2) ειδικεύσεις:

-

1 . Κλιντκή Διαβητολογώ

2. Θερα7ώυτική Εmίδευση στο Σακχqρώδη Διαβήη

Η συ`ωλική διάρτΈια σπσυδών είναι τρώ (3) ακαδημα-ικά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα
περιλαμβάνο`n/ πι διδασιcαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο ειcπονείται Μεταπτυχηtκή
Διπλωματική Εργασ{α. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλωπκής, Ιατρικής,
Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής,ΤΕΦΑΑ, Φjσικοθεραπείας, Διατροφής, ΔιαΈΌλογίας, Ψυχολσyίας και
άλλων σχετικών επιστημονικών Κλάδω\r Ανωτάτων Ειαοαιδευτmών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή
α`mγνωρισμέ`m/ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων ΣτραΉωτικών Σχολών.
ΦΟιτητές του Π.Μ.Σ., Οι αοώι είναι πτυχιούχοι Τμημάτων με ελλΑπές επιστημσνικό υπόβαθρο στα κύρu

γνωστικά αντικείμενα τοτ> Προγράμματος, είναι δυνατό να υποχρεωθούν να ποιρακολουθήσΌυν μαθήμτα
υποδομήςτουπροπτυχιακΌύπρογράμματοςσπουδώντουΤμήματοςΝοσηλευτικήςτουΔΙΠΑΕ.
Τα απαιτούμε\ια δίδακιρα είναι Ι .10Ο α>ρώ ανά εξάμηνο.

.ΤiαψττΦαΞΤΆ™Θαηρώ`mιαιtΒθέτmιοιΊmΥήψεώ

1.Έmmιαέηαnι(δίνε`mιαπότηΓραμματεία.ΕίναιεπίσηςαναρτημένηστηνιστοσελίδατσυΠ.Μ.Σ)

2.Αντfγραφο mm> (οι πτυχLούχοι), ή βεβαίωση της Γραμμτείας τσυ Τμήματος στο οποίο φοιωύν, όπου
Θα α\7αγράφεται άπ έχρυν περατώσει επιτυχώς όλeξ τις υπΌχρεώσεις τσυς, ο βαθμός πτυχίου και ότι

εκκρεμεί μόνο η διαδικασία της ορκωμοσίας τους. Η οριστικΌποtηση της εγγραφής Ίmς Θα γίνεται μόνο
μετά ωιό την προαηώμιση του αντίΥραφου πτυχίου. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι εκ™ιδευτmών

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κα™Θέτουν επηροσθέτως βεβαίωση ισοτψς πωχώ από το ΔΟΑΤΑΠ.
3.Πιαmποιτιτικό σναλυτιιής βαομολσγίας.
4. Σύνιομο βιογραφιιcό ημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυποι και σε ηλειπρονική μορφή (cd), πω Θα
περιλαμβάνει οπωσδήποΊε στΌιχε{α για τις σπουδές, την ερευηπκή ή και την επαγγελμκή
δρασηριόητα και τις επιστημσ`rικές εργασίες του υποψηφίου,
5.Δύο (2) συστατυcές επωτ\ολές
6.Επιmι μονιώς δημοσιεύσεκ (αντίτυπα) ή διαιqρίσεις.

7.Αποδει™κάεπαwελμωικήςήερωνητικήςδι)ασηριόητας.
8.Αποδευcτικά γής Αγγλικής γλώσσας- ή ™ρισσΌτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και ης
έλληνικής γλώΒσας.

9, Φωτοτιιπία δύο όψεων α-νομιής ταυτόητος
Ι Ο.Τέσσερις (4) φωτογρφίες

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί μ όλα τα σνσγκαfα δικmλογητ]κά, να υποβάλλοmι στη
Γραμματεία του Π.ΜΣ. τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΙ'Η αΕπό 9:ΟΟ έως 14:00.

Τα δι.οαιολοΊητυαώ πρέπει να φέρουν αρίθμησn. να εt`mι τοποΘετημέw μέσα σε εtδικό Φάκελο και w
σ`)νοδεύσνται από πλήοες βτογραφιιαό στtμείωυα. σwοmκή ωώλυσm του ε7tιστημο`ηκού και ερελnητ`κού
έργου. ττς mστηLιονυcές ε_ργασίsς τΌυ υmψηΦίου. ιαθώς και πtνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικώ\/.
Ο Φάκελοc Θα περιλαμβάνει ιαι ω nλεκτοονικό μέσο αποθήιcgυστις των δικαιολογητικών που
υποβάλλmrται σε τ`λεκBοονική uοοοή

Περισσότερες πληροφορίες σ)μιά με τη δΏδυασία εισαγωγής κπι αξιdλόγησης. υπάρ)φυν στσν Οδηγό
Σhσ`>δών - Κανο\ησμό Λεπουργίας τΌυ Μεταm]χιακού Προγράμματος, που είναι δταθέσψιος στην
ιστοσελίδα www,dίαbetes.ίhυ. fm,

Ψ

Ch φάκέλοι των υποψηφ{ων Θα Ψο`mι δειcΌοί από η Γραμμαώα τΌυ ΠΜΣ σ-πτν διεύθυνση ΑΤΕΙΘΣΙΝΔΟΣ ΘΗΣ/ΝΙΚΙΈ Τ.Κ. 5740Ο ΤΘ 14Ι

Επ™οwωνία-mηροφφρίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ 231ΟΌΙ3ΙΟΟ, ΤΡΙΤΗ mι ΊΈΤΑΡΤΗ

9ωι4m.

Ο Δτευθυντής

ΠΡΟγράμματος Μεταπτψχιατ€ών Σπουδών
Κυριάmς Καξάκος
Ιαrρός ΠαθολόΥος-Διαβητολόγος

καοηγητής

