ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Αθήνα,18/03/2011
Αρ. Πρωτ. :29982
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Επιστήµης Διαιτολογίας-Διατροφής στην υπ’ αριθµ.
98/17-03-2011 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
αρθρ. 4 του Ν 3685/08 και τις διατάξεις του αρθρ. 31 κεφ.2 του Εσωτερικού
Κανονισµού Σπουδών του Ιδρύµατος, την προκήρυξη για την εισαγωγή
Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)
για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης µε τίτλο
«Εφαρµοσµένη Διαιτολογία-Διατροφή».
Ο αριθµός των θέσεων για το πλήρους φοίτησης (1,5 έτος) ανά κατεύθυνση
είναι:
α. Κλινική Διατροφή
: 10
β. Διατροφή και Άσκηση
: 10
γ. Διατροφή και Δηµόσια Υγεία : 10
Ο αριθµός των θέσεων για το µερικής φοίτησης* (2,5 έτη) ανά κατεύθυνση
είναι:
α. Κλινική Διατροφή
: 10
β. Διατροφή και Άσκηση
: 10
γ. Διατροφή και Δηµόσια Υγεία : 10
*Για το ΠΜΣ µερικής φοίτησης δεν απαιτείται συνεχής παρουσία στο χώρο
του Πανεπιστηµίου.
Επιπλέον του αριθµού εισακτέων στο ΠΜΣ πλήρους φοίτησης, γίνεται δεκτός
ένας (1) υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Στο πρόγραµµα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων Επιστήµης
Διαιτολογίας – Διατροφής ή άλλων συναφών Τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή
αντίστοιχων Τµηµάτων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και
συναφών Tµηµάτων ΤΕΙ.
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν στη Γραµµατεία Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τµήµατος αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο), µέχρι
19/04/2011, µε τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Πτυχίου (Επικυρωµένο)

2. Βεβαίωση ισοτιµίας από ΔΟΑΤΑΠ σε περιπτώσεις τίτλων αλλοδαπής
και του Πανεπιστηµίου Κύπρου (για τίτλους σπουδών που χορηγούνται
µετά από την 1.5.2004).
3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών σπουδών.
(Επικυρωµένο)
4. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα.
5. Αντίτυπα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, άρθρων, κλπ (εάν υπάρχουν)
6. Proficiency of Cambridge ή Proficiency of Michigan ή TOEFL ≥80 ή
IELTS ≥6/9 ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας επιπέδου Γ2 για
την πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Από την
υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή
µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστηµίου. (Όσοι
από τους υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα εξετασθούν γραπτώς για την
διαπίστωση της γλωσσοµάθειας).
7. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας.
8. Βεβαίωση σχετικής επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχει).
9. Κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο χρήσιµο για την αξιολόγηση του
υποψηφίου.
Στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας και κατάταξης των υποψηφίων
συµβάλλουν :
1. Εξεταζόµενο µάθηµα «Αρχές Διατροφής». H επιτυχής εξέταση του
µαθήµατος είναι προαπαιτούµενη για τα υπόλοιπα στάδια της
αξιολόγησης
2. Βαθµός πτυχίου
3. Αποδεδειγµένη σχετική επαγγελµατική εµπειρία
4. Δηµοσιεύσεις - ανακοινώσεις
5. Συνέντευξη
Επισηµαίνεται ότι το πρόγραµµα απαιτεί καταβολή διδάκτρων.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες (εξεταστέα
ύλη της γραπτής δοκιµασίας, παραλαβή του εντύπου αίτησης) στη
Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ελ. Βενιζέλου 70
Τ.Κ. 17671, Καλλιθέα, 12:00 - 14:00, εκτός Πέµπτης) τηλ. 210-9549158, κα
Σοφού Ελένη και στην ιστοσελίδα www.tmimadiaitologias.hua.gr)
H Πρόεδρος του Τµήµατος

Αντωνοπούλου Σµαραγδή
Καθηγήτρια

