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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ
ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
1.
ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ (σμπληρώνονηαι με κεθαλαία)
Δπώλπκν:
Όλνκα:
Όλνκα Παηέξα:
Ηκεξνκελία γέλλεζεο:
Τόπνο γέλλεζεο:
Αξηζκόο ηαπηόηεηαο:
Γηεύζπλζε θαηνηθίαο:
Οδόο
Αξηζκόο
Πόιε
Τ.Κ.
Τειέθσλν θαηνηθίαο:
Τειέθσλν θηλεηό:
e-mail:

2.

ΠΟΤΓΔ

Προπηστιακές ποσδές:
ΑΔΗ - Σμήμα

Γιπλωμαηική – Πηστιακή Δργαζία:
ΑΔΗ – Σμήμα
Σίηλος

Μεηαπηστιακές ποσδές:
ΑΔΗ – Σμήμα
Σίηλος

Περίοδος
ποσδών
(έηη)

Ζμερομηνία
απονομής
πηστίοσ

Βαθμός
(αριθμηηικά)

Δπιβλέπων
Καθηγηηής

Βαθμός

Ζμερομηνία
απονομής
ηίηλοσ
(ή αναμενόμενη)

Βαθμός

3.

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ – ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Ίδξπκα/Δξγαζηήξην:
Φξνληθή δηάξθεηα:
Υπεύζπλνο Καζεγεηήο:

_______________
_______________
_______________

Γεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά ή δηεζλή πεξηνδηθά:
1.
2.
3.
4.
Αλαξηεκέλεο ή πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά ή δηεζλή ζπλέδξηα:
1.
2.
3.
4.
4.
1.
2.
3.
4.

ΚΛΗΝΗΚΖ Ή ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ

5.

ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ

Γλώζζα
Αγγιηθή

Πιζηοποιηηικό

8.
1.
2.
3.

ΤΣΑΣΗΚΔ ΔΠΗΣΟΛΔ

9.

ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ – ΒΡΑΒΔΗΑ – ΓΗΑΚΡΗΔΗ

7.

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ

Βαθμός

Υπνγξαθή: ____________________________ Ηκεξνκελία: _____________________________

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ-ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΣΖ ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΑ
● Προπηστιακές ζποσδές
ΑΔΙ: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Τκήκα: Ιαηξηθήο
Πεξίνδνο ζπνπδώλ: 2006-20012
Ηκεξνκελία απνλνκήο πηπρίνπ: 04.08.2012
Βαζκόο: 8.4
● Γιπλωμαηική – Πηστιακή εργαζία (εθόζον σπάρτει)
ΑΔΙ: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Τκήκα: Φαξκαθεπηηθήο
Τίηινο: ηίηινο εξγαζίαο
Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: όλνκα θαη βαζκίδα επηβιέπνληνο
Βαζκόο: 8.6 (αλ δελ ππάξρεη αξηζκεηηθή βαζκνινγία: άξηζηα)
● Μεηαπηστιακές ζποσδές (εθόζον σπάρτοσν)
ΑΔΙ: Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ
Τκήκα: Οδνληηαηξηθή Σρνιή
Τίηινο: ηίηινο εξγαζίαο
Ηκεξνκελία απνλνκήο ηίηινπ: 06.07.2014 (αλ δελ έρεη ιεθζεί ν κεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ
ζπκπιεξώλεηε ε αλακελόκελε εκεξνκελία: 02.2017)
● Δπιζηημονικό έργο – ερεσνηηική δραζηηριόηηηα (εθόζον σπάρτοσν)
Παξαθνινύζεζε – ζπκκεηνρή ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Παλεπηζηεκηαθνύ Ιδξύκαηνο κεηά
ηεο ιήςε ηνπ βαζηθνύ Πηπρίνπ
Ίδξπκα/Δξγαζηήξην: Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην
Φξνληθή δηάξθεηα: 02.2014-08.2015
Υπεύζπλνο Καζεγεηήο: όλνκα θαη βαζκίδα ππεπζύλνπ
Γεκνζηεύζεηο ζε ειιεληθά ή δηεζλή πεξηνδηθά: ηίηινο δεκνζίεπζεο, ζπγγξαθείο, πεξηνδηθό, ηόκνο,
ζειίδεο
Αλαξηεκέλεο ή πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο ζε ειιεληθά ή δηεζλή ζπλέδξηα: ηίηινο αλαθνίλσζεο,
ζπγγξαθείο, ζπλέδξην, εκεξνκελία θαη ηόπνο δηεμαγσγήο ζπλεδξίνπ
● Κλινική ή επαγγελμαηική εμπειρία (εθόζον σπάρτοσν)
Κιηληθή ή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ηαηξηθή εηδηθόηεηα, ππεξεζία ππαίζξνπ, δηαηηνινγηθό θέληξν,
θαξκαθεπηηθή εηαηξεία, θα.) θαη δηάξθεηα απαζρόιεζεο
● Ξένες γλώζζες
Γιώζζα: Αγγιηθά
Πηζηνπνηεηηθό: First Certificate in English, University of Cambridge
Βαζκόο: Α
● σζηαηικές επιζηολές
Ολόκαηα θαη ηίηινη ηνπιάρηζηνλ δύν πξνζώπσλ από ηα νπνία έρεηε δεηήζεη ζπζηαηηθή επηζηνιή
(κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π., Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθώλ Ιδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο
αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ή Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ
θύξνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία)
● Τποηροθίες – βραβεία – διακρίζεις (εθόζον σπάρτοσν)
Υπνηξνθίεο: ηίηινο θαη δηάξθεηα ππνηξνθίαο, εκεξνκελία, Ίδξπκα από ην νπνίν ηελ έρεηε ιάβεη
Βξαβεία: είδνο βξαβείνπ, εκεξνκελία, Ίδξπκα από ην νπνίν ην έρεηε ιάβεη
Γηάθξηζε: είδνο δηάθξηζεο, εκεξνκελία, Ίδξπκα από ην νπνίν ηελ έρεηε ιάβεη
● Άλλες δραζηηριόηηηες και επιηεύγμαηα
Γξαζηεξηόηεηεο θαη επηηεύγκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ θαη εληζρύνπλ ηελ ππνςεθηόηεηά ζαο

ΖΜΔΗΧΖ:
Ζ ΑΗΣΖΖ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΣΔΘΔΗ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΜΑΕΗ ΜΔ ΣΑ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ
ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ:
1. Φωηοανηίγραθο Πηστίοσ, κε επίδεημε ηνπ πξσηνηύπνπ θαηά ηελ θαηάζεζε
Αλ ην πηπρίν είλαη από ΑΔΙ αιινδαπήο λα ζπλππνβιεζεί βεβαίσζε ηζνηηκίαο από
ΓΟΑΤΑΠ (πξώελ ΓΙΚΑΤΣΑ).
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα γίλνληαη απνδεθηέο θαη αηηήζεηο πνπ ζα ζπλνδεύνληαη από δήισζε
ηνπ Ν. 1599/86 ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη αλακέλεηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ
πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ θαη ζα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα καζήκαηα πνπ εθθξεκνύλ γηα
ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Σεπηεκβξίνπ. Σε απηή ηελ πεξίπησζε θαη εθόζνλ ν/ε
ππνςήθηνο/α γίλεη δεθηόο/ή ζην Π.Μ.Σ. ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηε βεβαίσζε
νινθιήξσζεο ησλ ζπνπδώλ θαη ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ.
2. Φωηοανηίγραθο πιζηοποιηηικού αναλσηικής βαθμολογίας προπηστιακών ζποσδών,
κε επίδεημε ηνπ πξσηνηύπνπ θαηά ηελ θαηάζεζε.
3. Αληίγξαθν Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο – ευόσον υπάρχει.
4. Φσηναληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ή βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο
εθόζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί , κε επίδεημε ηνπ πξσηνηύπνπ θαηά ηελ θαηάζεζε – ευόσον
υπάρχει.
5. Βεβαίσζε ππεύζπλνπ Καζεγεηή ζε πεξίπησζε επηζηεκνληθνύ έξγνπ – εξεπλεηηθήο
δξαζηεξηόηεηαο – ευόσον υπάρχει.
6. Αλάηππα δεκνζηεύζεσλ θαη αλαθνηλώζεσλ – ευόσον υπάρχουν.
7. Βεβαίσζε εξγνδόηε/ππεξεζίαο ζε πεξίπησζε θιηληθήο ή επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο –
ευόσον υπάρχει.
8. Πιζηοποιηηικό γνώζης ηης Αγγλικής γλώζζας ή πεξηζζνηέξσλ μέλσλ γισζζώλ.
9. Γύο ηοσλάτιζηον ζσζηαηικές επιζηολές από κέιε ΓΔΠ ή Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ
εξεπλεηηθώλ Ιδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ή Δπηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ
εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία.
10. Φωηοησπία αζησνομικής ηασηόηηηας.
11. Γύο θωηογραθίες.
12. Βεβαίσζε εξγνδόηε/ππεξεζίαο, ευόσον εργάζονται, όηη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπο ζα
έρνπλ ηελ άδεηα λα εθπιεξώζνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο.
13. Τπεύθσνη δήλωζη ηοσ Νόμοσ 1599/89 όηη ν ππνςήθηνο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πιήξσο
ζηηο απαηηήζεηο ηεο ππνρξεσηηθήο θνίηεζεο ζύκθσλα κε απηήλ ηε πξνθήξπμε.
14. Τπεύθσνη δήλωζη ηοσ Νόμοσ 1599/89 όηη όια ηα ππνβιεζέληα θσηναληίγξαθα
απνηεινύλ αθξηβή αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ.
15. Τπεύθσνη δήλωζη ηοσ Νόμοσ 1599/89 όηη ν ππνςήθηνο δελ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε άιιν
Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ.
16. Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θαηά ηε γλώκε ηνπ ππνςεθίνπ ζα ζπλέβαιιε ώζηε ε Σπληνληζηηθή
Δπηηξνπή λα ζρεκαηίζεη πιεξέζηεξε θαη πην νινθιεξσκέλε άπνςε.

