ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 20/04/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Για απόκτηση Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων αποφάσισε τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών με σκοπό την απόκτηση
Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικού με το αντικείμενο ενασχόλησης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι
για την υποτροφία πρέπει να είναι Ειδικευόμενοι (μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της ειδικότητας) ή
Ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών. Η ειδικότητά τους θα πρέπει να είναι συναφής με τις παθήσεις των αγγείων και
σχετικά συναφής με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που επιθυμούν να
παρακολουθήσουν. Θα προτιμηθούν κατά προτεραιότητα οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν άλλο Τίτλο
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η υποτροφία θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου “Leading Innovative Vascular Education LIVE 2020 Seminar Edition” που θα λάβει χώρα στη Λάρισα στο ξενοδοχείο Larissa Imperial στις 14-16
Μαΐου 2020 και θα ανακοινωθεί στην Τελετή Έναρξης την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση εγγραφής τους σε Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών σχετικό με τις Παθήσεις των Αγγείων. Η πληρωμή των διδάκτρων θα γίνει με
απευθείας συνεννόηση του ΙΑΠ με την γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στο οποίο θα έχει γίνει
αποδεκτός ο υποψήφιος. Οι μη συμμόρφωση με τα παραπάνω το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων
επιφυλάσσεται κάθε νόμιμου δικαιώματός του προκειμένου να γίνει απαιτητό το ποσό της υποτροφίας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει έως και την 20η Απριλίου 2020 να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά
ηλεκτρονικά μόνο στη διεύθυνση e-mail: info@ivd.gr.
1. Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (για τους ειδικευμένους ιατρούς) - Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής καθώς και
βεβαίωση από τον Διευθυντή της Κλινικής που θα δηλώνει το έτος της εκπαίδευσης σε ειδικότητα που
σχετίζεται με τις παθήσεις των αγγείων (για τους ειδικευόμενους ιατρούς).
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
4. Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας (TOEFL ή πιστοποιητικό επιπέδου
τουλάχιστον Β2)
5. 2 Συστατικές επιστολές
6. Επιστολή αποδοχής από τη γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (θα κατατεθεί από
τον επιτυχόντα υποψήφιο όταν γίνει δεκτός, προκειμένου να χορηγηθεί η υποτροφία)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων
(Τηλέφωνο: 2413502152 ή 1739, e-mail: info@ivd.gr).

