ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙ Α
Ι ΑΣΡΙΚΗ ΥΟΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ
«ΚΛΙΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ: ΧΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΕΚΣΕΛΕΗ»
ΠΑΡΑΣΑΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ
ασ ενημερώνουμε ότι η προκήρυξη του ΠΜ «Κλινικζσ Μελζτεσ: χεδιαςμόσ και Εκτζλεςη» παρατείνεται.
Οι αιτήςεισ θα γίνονται δεκτζσ ζωσ και την Παραςκευή 2 Ιουλίου.
Η Ιατρικι Σχολι του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ανακοινϊνει τθ ςυνζχιςθ τθσ
λειτουργίασ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ) διάρκειασ τριϊν διδακτικϊν εξαμινων, το
οποίο οδθγεί ςτθν απονομι Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΔΜΣ-MSc) ςτισ:
«Κλινικζσ Μελζτεσ: χεδιαςμόσ και Εκτζλεςη»
Το πρόγραμμα αρχίηει το Σεπτζμβριο 2021 και περιλαμβάνει τρία διδακτικά εξάμθνα για τθν ολοκλιρωςθ
του ΠΜΣ.
Στο ΠΜΣ «Κλινικζσ Μελζτεσ: Σχεδιαςμόσ και Εκτζλεςθ» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Αϋ κφκλου
ςπουδϊν:
- των Σχολϊν Επιςτθμϊν Υγείασ (Τμθμάτων Ιατρικισ, Φαρμακευτικισ κ.λπ.), των Τμθμάτων Βιολογίασ και
Χθμείασ (και ςυναφϊν) Πανεπιςτθμίων, Πολυτεχνικϊν Σχολϊν και ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν,
αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων τθσ αλλοδαπισ,
- άλλων Τμθμάτων Πανεπιςτθμίων, Πολυτεχνικϊν Σχολϊν και ΤΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν,
αναγνωριςμζνων τθσ αλλοδαπισ, οι οποίοι γίνονται δεκτοί ςτο πρόγραμμα εφ’ όςον ζχουν τεκμθριωμζνα
δυο ζτθ εργαςίασ ςτον τομζα τθσ Υγείασ.
Η εγγραφι ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν προαπαιτεί καταβολι διδάκτρων, τα οποία
ανζρχονται ςε 750 Ευρϊ ανά εξάμθνο.
Οι υποψιφιοι καλοφνται να υποβάλουν θλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογθτικά ζωσ και 02/07/2021:
1. Αίτθςθ
2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλϊματοσ
3. Αναλυτικι βακμολογία όλων των ετϊν ςπουδϊν
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν (εάν υπάρχει)
5. Αναγνϊριςθ τίτλου ςπουδϊν από το ΔΟΑΤΑΠ για όςουσ ζχουν τίτλουσ ςπουδϊν από Α.Ε.Ι. τθσ
αλλοδαπισ
6. Αποδεικτικό Αγγλικισ γλϊςςασ
7. Βιογραφικό Σθμείωμα
8. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ
9. Αποδεικτικά επαγγελματικισ εμπειρίασ (εάν υπάρχουν)
10. Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν είςτε εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν
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Η επιλογι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν κα γίνει από επιτροπι με βάςθ τα ανωτζρω δικαιολογθτικά και
(τθλε-) ςυνεντεφξεισ των υποψθφίων. Οι ςυνεντεφξεισ κα πραγματοποιθκοφν μετά από email ι/και
τθλεφωνικι ςυνεννόθςθ.
Υποβολι δικαιολογθτικϊν θλεκτρονικά ςτο email του ΠΜΣ: clinicaltrials.msc@gmail.com.
Πλθροφορίεσ:
• Στθν ιςτοςελίδα του ΠΜΣ
http://clinicaltrials-msc.med.uoa.gr/
• Στο email του ΠΜΣ
clinicaltrials-msc@med.uoa.gr
• Στο τθλζφωνο 6971927939
κ. Χρυςάνκθ Κοταμπάςθ
Ακινα, Ιοφνιοσ 2021
Ο Διευκυντισ του ΠΜΣ
Κακθγθτισ κ. Ε. Τζρποσ

