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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Τν Τκήκα Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο αλαθνηλώλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ (ΠΜΣ) «Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Νεθξνινγηθή
Φξνληίδα» γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2020-2021.
Τν ΠΜΣ απνηειείηαη από θύθιν ζπνπδώλ 4 εμακήλσλ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινύζεζε
κεηαπηπρηαθώλ καζεκάησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθήο εμάζθεζεο, ηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο θαη πξαθηηθή άζθεζε επηινγήο (ή εξεπλεηηθό έξγν), κε ζπλνιηθά 120 πηζησηηθέο κνλάδεο
(ECTS). Τα Μαζήκαηα, πνπ γίλνληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα, ζηνρεύνπλ ηελ παξνρή πςεινύ
επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο Νεθξνινγηθήο Φξνληίδαο: ζηε Μνλάδα Τερλεηνύ
Νεθξνύ, ζηελ Μνλάδα Πεξηηνλατθήο Κάζαξζεο, ζηηο εηδηθέο ζεξαπείεο λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο
θαη θάζαξζεο, ηελ επείγνπζα Νεθξνινγία θαη ηελ θιηληθή Νεθξνινγίαο γεληθόηεξα.
Έλαξμε καζεκάησλ ζηηο 5 Μαξηίνπ 2021. Τα δίδαθηξα αλέξρνληαη ζε 2.000 επξώ (1.000 € κε ηελ
έλαξμε ηνπ Α΄ Δμακήλνπ θαη 1000 € κε ηελ έλαξμε ηνπ Γ΄ εμακήλνπ).
Γίλνληαη δεθηνί 1) πηπρηνύρνη (ή ηειεηόθνηηνη, εθόζνλ απνθνηηήζνπλ κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021)
Ιαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο ηεο εκεδαπήο ή νκνηαγώλ αλαγλσξηζκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αιινδαπήο, 2)
πηπρηνύρνη ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε ηίηιν ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ κε ηνπο ηνκείο ηεο Ιαηξηθήο, ηεο
Ννζειεπηηθήο ή ηεο Νεθξνινγίαο θαη 3) πηπρηνύρνη ΑΔΙ θαη ΤΔΙ κε απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή
ή εξεπλεηηθή εκπεηξία ζηνπο ηνκείο απηνύο. Οη θάηνρνη ηίηινπ πηπρίνπ ηεο αιινδαπήο νθείινπλ λα
πξνζθνκίζνπλ ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ηίηινπ ηνπο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Πξνγξάκκαηνο ηα αθόινπζα: 1) Αίηεζε Σπκκεηνρήο, 2) Αληίγξαθν Πηπρίνπ/Γηπιώκαηνο
(αλαγλώξηζε ΓΟΑΤΑΠ) ή βεβαίσζε όηη αλακέλεηαη ε απνθνίηεζή ηνπο, 3) Αληίγξαθν αλαιπηηθήο
βαζκνινγίαο, 4) Βηνγξαθηθό Σεκείσκα, 5) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, 6) Απνδεηθηηθά
γλώζεο μέλσλ γισζζώλ θαη άιια επηπξόζζεηα πξνζόληα, όπσο εηδηθά ζεκηλάξηα, επηζηεκνληθέο
κειέηεο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, 7) Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο από Παλεπηζηεκηαθνύο
θαζεγεηέο, εξεπλεηέο ή εμέρνπζεο πξνζσπηθόηεηεο, 8) Γύν πξόζθαηεο θσηνγξαθίεο ηαπηόηεηαο, 9)
Αληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο είλαη ππνρξεσηηθή ε
ππνβνιή ησλ 1, 2, 4, 8 θαη 9 ελώ ε θαηάζεζε ησλ ππνινίπσλ είλαη κελ επηζπκεηή αιιά πξναηξεηηθή.

Πξνζεζκία ππνβνιήο αηηήζεσλ θαη Γηθαηνινγεηηθώλ: 29 Ιαλνπαξίνπ 2021. Καηάζεζε πξνζσπηθά ή
απνζηνιή κε Courier (όρη ζπζηεκέλν γξάκκα) ζηε δηεύζπλζε: Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό Ννζνθνκείν
Λάξηζαο, Βηόπνιηο, Μεδνύξιν, 41110 Λάξηζα, Μνλάδα Τερλεηνύ Νεθξνύ, 1νο όξνθνο, Γξακκαηεία
Νεθξνινγηθήο Κιηληθήο.
Η αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηαδηθηπαθά ζηηο 12 θαη 13 Φεβξνπαξίνπ 2021
από ηελ Δπηηξνπή επηινγήο ππνςεθίσλ (ΔΔΥ).
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