
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Νοσηλευτικής Β΄ και Δηµόσιας Υγιεινής του 
Τ.Ε.Ι. Αθήνας  

 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ» 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα 
Νοσηλευτικής Β’ και Δηµόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανακοινώνει τη 
λειτουργία Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο 
οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.Δ.Ε.-Master) στην 
«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ».Το 
πρόγραµµα προσφέρει επίσης και τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώµατος. 
 
Το πρόγραµµα αρχίζει τον Απρίλιο 2011 και περιλαµβάνει τέσσερα διδακτικά 
εξάµηνα για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ. 
 
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των µαθηµάτων, πτυχιούχοι 
Ιατρικής, Τµηµάτων Νοσηλευτικής Πανεπιστήµιων της ηµεδαπής,  αντίστοιχων 
Τµηµάτων αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και των 
κάτωθι Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι: Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών – 
Επισκεπτριών Υγείας.  
 
Ο αριθµός των εισακτέων θα είναι 20 ανά έτος.  
 
Η εγγραφή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά 
κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 3.000  Ευρώ 
ανά έτος.  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 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 τις αιτήσεις τους υπ΄ όψιν της κας 
Σολωµού Αικατερίνης, από τις 15 Νοεµβρίου 2010 έως και τις 15 Ιανουαρίου 
2011, στη Γραµµατεία του µεταπτυχιακού προγράµµατος στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν», 
Ρίµινι 1 Χαϊδάρι, Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη 11:00 π.µ. –14:30 µ.µ..  
Πληροφορίες τηλ 210 5831823 τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
 
 
1. Αίτηση υποψηφίου 
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος 
3. Αναλυτική βαθµολογία προτπυχιακών µαθηµάτων  
4. Αντίγραφο σχετικού µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει) 
5. Αναλυτική βαθµολογία µεταπτυχιακών µαθηµάτων, για όσους έχουν 

µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (εάν υπάρχει) 



6. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, για όσους έχουν τίτλους 
σπουδών από Α.Ε.Ι της αλλοδαπής 

7. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας 
8. Βιογραφικό σηµείωµα 
9. Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού 

προγράµµατος  
10. Δύο συστατικές επιστολές 
11. Αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας και επιστηµονικής δραστηριότητας 

(δηµοσιεύσεις, ερευνητικές εργασίες κ.ά.)  
12. Υποτροφία εσωτερικού του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).  

Σηµείωση: Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ’ υπέρβαση του 
προβλεπόµενου αριθµού. 

 
 
 
Η προφορική συνέντευξη θα γίνει κατόπιν ειδοποίησης. 
 
 
 
 
Χαϊδάρι, 2010 
 
Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. 
 
 
 
 
Λεκάκης Ιωάννης  

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας 

 


