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Tent; (ραιτητές ταυ Τ|.ιή ματας
Νασηλευτικής ταν απ…. και
συναφών Τµη ”emu

ΘΕΜΑ: Πρακήρυξη µέσω ταυ Πραγράµµατας Erasmus+ RAID? Διεθνής Κινητικότητα
Φαιτητών.
Τα Τµήμα Ευρωπαϊκών & άιεθνων Πραγραµµάτων και τα Τμή µα Νασηλευτικής ταυ άι.Πα.Ε.
πρακηρύσσαυν:

1 θέση στα [Nursing department) Southwest Medical University της Κίνας για πρακτική

άσκηση. αιάρκεια: 3 μήνες
1 θέση στα Gadja Mada University της Ινδανησίας για πρακτική άσκηση. άιάρκεια: 6

µήνες
2 θέσεις στα Ζεπίτεα University της Βασνίας για πρακτική άσκηση. αιάρκεια: 6 µήνες
2 θέσεις στα Tehran University cf Medical Sciences ταυ Ιράν για σπαυδές. Διάρκεια: 5

μήνες
2 θέσεις στα University nf 1Western Cape, της N. Αφρικής για πρακτική άσκηση. άιάρκεια:

6 μήνες
1 θέση στα Mansnra University της Αιγύπταυ για πρακτική άσκηση. αιάρκεια: 3 µήνες
1 θέση στα Mansnra University της Αιγύπταυ για σπαυδές. Αιάρκεια: 3 μήνες
1 θέση στα Western Cnnnecticut State University των ΗΠΑ για πρακτική άσκηση.
Αιάρκεια: 55 µήνες

Καλαθνται

αι ενδιαφεράµεναι

ιραιτητές

όπως καταθέσαυν

[διαδικτυακά]

αίτηση

ενδιαφέραντας [η αίτηση θα αναφέρει απλά τα σταιχεία σας και έως 3 επιλαγές απέ τις

παραπάνω χώρες] και δικαιαλαγητικά [αντίγραφα αναλυτικής βαθµαλαγίας, βιαγραφικα

σημείωμα, αντίγραφα τίτλων ξένων γλωσσών] έως και την Παρασκευή 7-1-2022, ώρα
23:59 στα άίατίιι"ίεπαπί©γα11αα.Ξ με καιναπαίηση στα Τµήµα Ευρωπαϊκών και Αιεθνών
Πραγραμµάτών erasmns.adrni_r_i@the.ihu.gr.
Για περισσότερες πληραφαρίες µπαρείτε να επικαινωνήσετε με ταν κα Θεαφανίδη, Τµήµα
Νασηλευτικής, αΙΠΑΕ.

En μειώνεται ότι αι μετακινήσεις θα πρέπει να έχαυν αλακληρωθεί ως την 31" β]?,! 202 2.
Η επιλαγή των ιραιτητών θα γίνει απά τριµελή επιτραπή απατελαθμενη από ταυς a. Θεαφανίδη,
Θ.Μπελλάλη, Ε.Λιαμαπαάλαυ σύμφωνα µε κριτήρια αξιαλαγικής επιλαγής τα σπα ία βασίζανται στις

αρχές της ίσης μεταχείρισης, είναι συμβατά µε τα κριτήρια παυ θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτραπή καιτα
ΙΚΥ [Εθνική Μανάδα Ελλάδας] και µπαραάν να ανευρεθαυν στην ιστασελίδα ταυ τµή ματας
Νασηλευτικής

[Μιρ:Μ…ν.πιπεε.τεί…ε.µε].
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επιλεξιμάτητας σημειώνεται ότι αι ενδιαφεράμεναι θα πρέπει να είναι ενεργαί (perm-rag ταυ ΕΙΠΑΕ
[ανεξάρτητα από την υπηκαάτητα ταυς].
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