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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

        Το Τµήµα Νοσηλευτικής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύµατος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Φροντίδα στο 
Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013. 
 
Το ΠΜΣ περιλαµβάνει δύο (2) κατευθύνσεις : 
1. Κλινική Διαβητολογία 
2. Θεραπευτική εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 

   Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3)  ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Τα δύο (2)  
πρώτα εξάµηνα περιλαµβάνουν τη διδασκαλία µαθηµάτων, ενώ στο τελευταίο 
εξάµηνο  εκπονείται Μεταπτυχιακή   Διπλωµατική Εργασία. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Νοσηλευτικής (Πανεπιστήµια-ΤΕΙ), Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, 
Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών 
επιστηµονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων 
Στρατιωτικών Σχολών. 

  Φοιτητές  του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τµηµάτων µε ελλιπές 
επιστηµονικό υπόβαθρο στα κύρια γνωστικά αντικείµενα του Προγράµµατος, είναι 
δυνατό να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν µαθήµατα υποδοµής του 
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης. 

Τα απαιτούµενα δίδακτρα είναι 1.500 ευρώ ανά εξάµηνο.  

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 
1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραµµατεία  και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ) 
2.Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι), ή βεβαίωση της Γραµµατείας 
του Τµήµατος στο οποίο φοιτούν όπου θα αναγράφεται ότι έχουν περατώσει επιτυχώς 
όλες τις υποχρεώσεις τους, ο βαθµός πτυχίου και ότι εκκρεµεί µόνο η διαδικασία της 
ορκωµοσίας τους. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται µόνο µετά την 
προσκόµιση του αντίγραφου πτυχίου.Οι υποψήφιοι που  είναι απόφοιτοι 



εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής,  καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση 
ισοτιµίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ. 
3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. 
4. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική 
µορφή (cd), που θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την 
ερευνητική ή και την επαγγελµατική δραστηριότητα και τις επιστηµονικές εργασίες 
του υποψηφίου. 
5.Δύο (2)  συστατικές επιστολές 
6.Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.  
7.Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας. 
8.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε 
αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας. 
9.Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνοµικής ταυτότητας επικυρωµένη 
10.Τέσσερις (4)  φωτογραφίες 

     Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας της τελευταίας δηµοσίευσης στον ηµερήσιο τύπο, υποβάλλονται 
στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. οι αιτήσεις των υποψηφίων µαζί µε όλα τα 
αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. 
    Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθµηση, να είναι τοποθετηµένα µέσα σε 
ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σηµείωµα, συνοπτική 
ανάλυση του επιστηµονικού και ερευνητικού τους έργου, τις επιστηµονικές εργασίες 
του υποψηφίου, καθώς και πίνακα των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών. Ο φάκελός 
θα περιλαµβάνει και το ηλεκτρονικό µέσο αποθήκευσης των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή  
     Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα επίσηµα από τις αρχές που τα 
εξέδωσαν. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να 
συνοδεύονται από νόµιµες µεταφράσεις.  Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει 
να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου µε την οποία 
αναγνωρίζονται ως ισότιµοι προς τους τίτλους που απονέµονται από τα εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα της ηµεδαπής. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, 
υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών-Κανονισµό Λειτουργίας  του Μεταπτυχιακού 
Προγράµµατος, που είναι διαθέσιµος στις  ιστοσελίδες  http://diabetes.teithe.gr και 
www.diabetes.gr ή µέσω της ιστοσελίδας του Τµήµατος Νοσηλευτικής του ΑΤΕΙΘ 
www.nurse.teithe.gr   

    Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραµµατεία του ΠΜΣ  στην 
διεύθυνση ΑΤΕΙΘ–ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141 Επικοινωνία-
Πληροφορίες στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. τηλ 2310-013100, Δευτέρα έως και 
Παρασκευή 9.00-12.00. 

Ο Υπεύθυνος  του ΠΜΣ 

 

   Κυριάκος Καζάκος 


