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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2021-2022
Γνωςτικό Αντικείμενο: «Νοςηλευτική» και «Ιατρική».
H Πρόεδροσ του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ τθσ χολισ Επιςτθμϊν Τγείασ του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ
Ελλάδοσ, μετά από απόφαςθ τθσ υπ’ αρ. 20/13-10-2021 υνζλευςθσ Σμιματοσ, προκθρφςςει τθν παροφςα
Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν πρόςλθψθ Ακαδθμαϊκϊν Τποτρόφων με ςφμβαςθ εργαςίασ
Ιδιωτικοφ Δικαίου Οριςμζνου Χρόνου (ΙΔΟΧ).
φμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 29 του N. 4009/2011, όπωσ οι περιπτϊςεισ αϋκαι γϋ αυτισ
(ωσ παρ. 6), είχαν αντικαταςτακεί με το άρκρο 58 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11.5.2016, διόρκωςθ
ςφαλμάτων ΦΕΚ Α 91/16.5.2016) και αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 19 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α
17/15.2.2017), ςτθ ςυνζχεια δε αντικαταςτάκθκαν με το άρκρο 16 παρ.1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α
142/3.8.2018), και ιςχφει ςιμερα, ωσ ακαδθμαϊκοί υπότροφοι μποροφν να προςλαμβάνονται Επιςτιμονεσ
αναγνωριςμζνου επιςτθμονικοφ κφρουσ, είτε κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ, είτε υποψιφιοι
διδάκτορεσ, είτε εξαιρετικισ τεχνικισ εμπειρίασ, για τθ διεξαγωγι διδακτικοφ ι ερευνθτικοφ ζργου
κακοριηομζνου διά τθσ ςυμβάςεωσ. Η παροφςα πρόςκλθςθ αφορά ςτθν πρόςλθψθ επιςτθμόνων για τθ
διεξαγωγι διδακτικοφ, εργαςτθριακοφ και κλινικοφ ζργου.
Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κακορίηεται μζχρι ζνα ακαδθμαϊκό ζτοσ κατά περίπτωςθ. Δφναται αυτι να
ανανεϊνεται ι να παρατείνεται, πλθν όμωσ ο ςυνολικόσ χρόνοσ πρόςλθψθσ δεν δφναται να υπερβεί τα τρία
(3) ακαδθμαϊκά ζτθ. Δεν είναι δυνατι θ απαςχόλθςθ ωσ ακαδθμαϊκϊν υποτρόφων των αφυπθρετθςάντων
μελϊν του οικείου ι άλλου Α.Ε.Ι. τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνταξιοφχων του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα.
Η απαςχόλθςθ των ανωτζρω δφναται να είναι πλιρθσ ι μερικι.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1. Αίτθςθ.
2. Βαςικόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ, ςυναφισ με το γνωςτικό αντικείμενο που προκθρφςςει το Σμιμα
Νοςθλευτικισ Παράρτθμα Διδυμοτείχου τθσ ΕΤ του ΔΙΠΑΕ.
3. Διδακτορικό Δίπλωμα ςυναφζσ με το γνωςτικό αντικείμενο των υπό προκιρυξθ γνωςτικϊν
αντικειμζνων που κεραπεφει το Σμιμα ι βεβαίωςθ εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ.
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4.

Σεκμθρίωςθ του επιςτθμονικοφ κφρουσ του υποψθφίου (άρκρο 29 του Ν. 4009/2011) *Διδακτορικι
διατριβι – Επιςτθμονικι Δθμοςίευςθ+.
5. Σεκμθρίωςθ διδακτικισ εμπειρίασ *Βεβαιϊςεισ / αποδεικτικά προχπθρεςίασ+.
6. Βιογραφικό θμείωμα.
7. Φωτοαντίγραφο δελτίου αςτυνομικισ ταυτότθτασ.
8. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986.
9. υνοπτικι ανάλυςθ του επιςτθμονικοφ τουσ ζργου.
10. Αντίγραφα δθμοςιεφςεων.
11. Πίνακα υποβαλλόμενων δικαιολογθτικϊν.
Β. ΑΙΣΗΗ
Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλλουν ςτθ Γραμματεία του Σμήματοσ Νοςηλευτικήσ Θεςςαλονίκησ τησ ΕΤ
του ΔΙΠΑΕ μζχρι και την ημζρα Πζμπτη 21/10/2021 τα εξισ:
1. τθν αίτθςθ (χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το ςχετικό ζντυπο)
2. τθν υπεφκυνθ διλωςθ (χρθςιμοποιϊντασ υποχρεωτικά το ςχετικό ζντυπο) και
3. τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά.
Σα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται δεν είναι απαραίτθτο να είναι κεωρθμζνα επίςθμα από τισ αρμόδιεσ
αρχζσ. Σα ξενόγλωςςα όμωσ δικαιολογθτικά πρζπει να ςυνοδεφονται από νόμιμεσ μεταφράςεισ.
Οι τίτλοι ςπουδϊν του εξωτερικοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από πράξθ ι βεβαίωςθ του οικείου οργάνου
(ΔΟΑΣΑΠ, ΔΙΚΑΣΑ) με τθν οποία αναγνωρίηονται ωσ ιςότιμοι ι/και αντίςτοιχοι προσ τίτλουσ που
απονζμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρφματα τθσ θμεδαπισ.
Γ. ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ
Η κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν πρζπει να γίνεται ςε ζντυπη και ςε ηλεκτρονική μορφή, μζχρι 21-10-2021.
Σα δικαιολογθτικά ςε ζντυπθ μορφι πρζπει να φζρουν αρίκμθςθ, να είναι τοποκετθμζνα μζςα ςε ειδικό
φάκελο και να υποβάλλονται ςτην Γραμματεία του Σμήματοσ Νοςηλευτικήσ Θεςςαλονίκησ τησ ΕΤ του
ΔΙΠΑΕ ταχυδρομικώσ ή με courier,με την ζνδειξη «ΦΑΚΕΛΟ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ
ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ, ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ….., Δ/ΝΗ ….. ΚΑΙ ΣΗΛ. …..» ςτθν παρακάτω διεφκυνςθ: Γραμματεία
Σμιματοσ Νοςθλευτικισ Θεςςαλονίκθσ, ίνδοσ, ΣΘ 141, Σ.Κ. 57400, τθλ. 2310013824.
Σα δικαιολογθτικά ςε θλεκτρονικι μορφι, ςυμπιεςμζνο αρχείου (zip) ι ςτθν περίπτωςθ που το μζγεκοσ του
αρχείου υπερβαίνει τα 10ΜΒ, ςυνιςτάται θ χριςθ υπθρεςίασ ελεφκερου διαμοιραςμοφ μεγάλων αρχείων
(link), πρζπει να αποςταλοφν ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: info@nurse.ihu.gr, με τθν ζνδειξθ: (π.χ.
ΚΑΣΑΘΕΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΤΠΟΣΡΟΦΟΤ - ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ …..).
υμπλιρωςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ προκιρυξθσ (νζα ζντυπα ι νζεσ εγγραφζσ ςε υποβλθκζντα
δικαιολογθτικά) μετά τθν κατάκεςθ και πρωτοκόλλθςθ των αιτιςεων υποψθφιότθτασ, επιτρζπεται μόνον
αν πρόκειται για διευκρινιςτικά ςτοιχεία που κα ηθτθκοφν από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.
Οι προςλιψεισ κα γίνουν με βάςθ τισ εκπαιδευτικζσ και λοιπζσ ανάγκεσ του Ιδρφματοσ όπωσ αυτζσ ζχουν
διαμορφωκεί. Η ζναρξθ τθσ απαςχόλθςθσ του υποτρόφου αλλά και θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ κα
λάβει χϊρα εφ’ όςον εξαςφαλιςτοφν οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ ςτον προχπολογιςμό του Διεκνοφσ
Πανεπιςτθμίου.
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Για τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ απαιτοφνται εκπλθρωμζνεσ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι νόμιμθ
απαλλαγι από αυτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερομζνουσ από τθ Γραμματεία του Σμιματοσ
Νοςθλευτικισ Παραρτιματοσ Διδυμοτείχου (τθλ. 2553025111 & 2553025063, email: nursing@teiemt.gr)
όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ.
Πρόςλθψθ Ακαδθμαϊκϊν Τποτρόφων για τθν διδαςκαλία των μακθμάτων για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 20212022 ωσ εξισ:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΠΙΚΩΝ
ΠΡΟΟΝΣΩΝ

ΓΝΩΣΙΚΟ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΤΝΟΛΟ
ΩΡΕ/ΕΒΔ.
(ομάδεσ x ώρεσ)

- Κατοχι
διδακτορικοφ
διπλϊματοσ ςτο
αντικείμενο
«Νοςθλευτικι»

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

- Βεβαίωςθ
εκπόνθςθσ
διδακτορικισ
διατριβισ

- Ερευνθτικι ι/και
επαγγελματικι
προχπθρεςία ςτο
αντικείμενο
«Νοςθλευτικι»
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ΘΕΩΡΙΑ

3

ΘΕΩΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ

4
4

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

- Διδακτικι εμπειρία
ςτο αντικείμενο
«Νοςθλευτικι»

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ

Εϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
Ζϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΘΕΩΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΣΙΚΗ
ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΙΙ

υνεκτιμϊμενα
προςόντα είναι τα
ακόλουκα:
- Επίβλεψθ
διπλωματικϊν
εργαςιϊν

- Προχπθρεςία
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Ζϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

- Κατοχι
διδακτορικοφ
διπλϊματοσ ςτο
αντικείμενο
«Ιατρικι»
-

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Βεβαίωςθ
εκπόνθςθσ
διδακτορικισ
διατριβισ

Γϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ

ΘΕΩΡΙΑ

3

ΘΕΩΡΙΑ

3

ΘΕΩΡΙΑ
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ΘΕΩΡΙΑ

2

ΘΕΩΡΙΑ
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Εϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

υνεκτιμϊμενα
προςόντα είναι τα
ακόλουκα:

ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΑΣΡΙΚΗ

- Διδακτικι εμπειρία
ςτο αντικείμενο
«Ιατρικι»
- Ερευνθτικι ι/και
επαγγελματικι
προχπθρεςία ςτο
αντικείμενο
«Ιατρικι»

ΤΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ
ΑΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΙΑ

Εϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ζϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

- Επίβλεψθ
διπλωματικϊν
εργαςιϊν
- Προχπθρεςία
Ζϋ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
θμειϊνεται ότι το Πανεπιςτιμιο δθλϊνει ότι θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και επιλογισ μπορεί να μθν
προχωριςει για λόγουσ που αφοροφν ςτθν εςωτερικι οργάνωςθ και προγραμματιςμό του Σμιματοσ.
Δ. υμμόρφωςη ςτο Γενικό Κανονιςμό Προςταςίασ Δεδομζνων (GDPR) (E.E. 2016/679)
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτθςθ και βιογραφικό ςθμείωμα ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
διαδικαςίασ, αποδζχονται τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων που οι ίδιοι ςυμπλθρϊνουν ςτθν
αίτθςι τουσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ αίτθςισ τουσ.
ε περίπτωςθ επιλογισ, ςυναινοφν ςτθ χριςθ των ςτοιχείων και αποςτολι τουσ ςτισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τθν αναρτθτζα ςτθ «Διαφγεια» απόφαςθ ανάκεςθσ τθσ διδαςκαλίασ και τθ ςφναψθ τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ (κοπόσ επεξεργαςίασ: Νομικι Τποχρζωςθ). ε περίπτωςθ μθ επιλογισ οριςμζνου
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υποψθφίου, τα ςτοιχεία του ςτθ ςυνζχεια διαγράφονται εντόσ ευλόγου χρόνου από τα αρχεία του
Σμιματοσ.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτoν κ. Κωνςταντίνο
Προδρομίδθ (τθλ. 2310013824, email:info@nurse.ihu.gr) και ςτθν κα. Λελιάτςιου Ελζνθ (τθλ. 2553025111 &
2553025063, email:nursing@teiemt.gr).

Η Πρόεδροσ του Σμιματοσ Νοςθλευτικισ
*

Ευγενία Μθναςίδου
Αν. Κακθγιτρια

*θ υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που βρίςκεται ςτο αρχείο μασ.

5

