ΑΔΑ: ΒΟΖΔΘ-9ΧΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 233
Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής
ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων
Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και
Περιβαλλοντική Υγεία»
Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, θα γίνουν δεκτοί για να φοιτήσουν στην Εθνική Σχολή Δημόσιας
Υγείας (ΕΣΔΥ) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση
Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και
την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.
1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Δημόσιας Υγείας, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν,
συνολικά,

έως

πενήντα

(50)

φοιτητές,

πτυχιούχοι

Ανώτατων

Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων

(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με Επιστήμες Υγείας, Βιολογικές και Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες
της Γης και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
Το Π.Μ.Σ. Δημόσιας Υγείας παρέχει τρείς Κατευθύνσεις:
(α) Δημόσια Υγεία (Γενική Κατεύθυνση)
(β) Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Χρόνια Νοσήματα και τις Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές)
(γ) Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Λοιμώδη Νοσήματα (έως 10 φοιτητές).
Ειδικά στο ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία με Κατεύθυνση τα Λοιμώδη Νοσήματα” προβλέπεται πρόσθετη 3μηνη
πρακτική εκπαίδευση στη Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας και την Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.
2. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας θα γίνουν δεκτοί
να φοιτήσουν, συνολικά, έως πενήντα (50) φοιτητές, πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), σχετικών με Επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και
Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Γης και Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες.
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Το Π.Μ.Σ. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας παρέχει τέσσερεις Κατευθύνσεις:
(α) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Γενική Κατεύθυνση)
(β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση την Οικονομική Αξιολόγηση (έως 10 φοιτητές)
(γ) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (έως 10 φοιτητές)
(δ) Διοίκηση Υπηρεσιών με Κατεύθυνση τη Διοίκηση Κοινωνικής Προστασίας (έως 5 φοιτητές).
3. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας
θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν, συνολικά, έως είκοσι πέντε (25) φοιτητές, πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών.
Όλα τα Π.Μ.Σ. αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου 2012 και ολοκληρώνονται στις 30 Σεπτεμβρίου 2013.
Η διάρκεια φοίτησης είναι ένα (1) έτος (2 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο παραπάνω χρονικό διάστημα
συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Τα ανωτέρω Π.Μ.Σ. προσφέρονται, για περιορισμένο αριθμό φοιτητών (έως 25% του συνολικού αριθμού
των εισακτέων), ως μερικής φοίτησης, διάρκειας δύο (2) ετών (4 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο παραπάνω
χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Δ.Υ.
(www.esdy.edu.gr) έως και 30 Απριλίου 2012.
Σε περίπτωση μη προσέλευσης ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, τη θέση θα καταλάβουν οι πρώτοι κατά
σειρά επιλαχόντες της κατάστασης επιτυχόντων.

Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt).

βρίσκονται

στο

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για την επαρκή φοίτηση στα Π.Μ.Σ. της Ε.Σ.Δ.Υ. είναι
απαραίτητο να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να είναι δυνατή η μελέτη βιβλιογραφίας στην
γλώσσα αυτή.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(1) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ως συνημμένα μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση
 Αναλυτική βαθμολογία του βασικού τίτλου σπουδών με βαθμολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται (σε
.pdf)
 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία που δηλώνονται στην ηλεκτρονική αίτηση είναι
αληθή και ότι αποδεικνύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε .pdf). Η πρωτότυπη υπεύθυνη
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δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή κατά την προσέλευση του υποψηφίου στη
συνέντευξη.
(2) Δικαιολογητικά που υποβάλλονται μετά την επιλογή του υποψηφίου
 Αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών / διπλώματος (επικυρωμένο).
 Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (επικυρωμένο), με βαθμολογικό ποσοστό, όπου αποδίδεται.
 Επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών και έγγραφο αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλους του
εξωτερικού.
 Ένα από τα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, όπως ορίζονται από το Α.Σ.Ε.Π.
(http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/prok.csp), ή TOEFL ή GMAT ή GRE.
Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψήφιους που δεν κατέχουν ένα από τα παραπάνω
αποδεικτικά γλωσσομάθειας, να προσέλθουν σε γραπτές εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα, σε
προκαθορισμένη

ύλη,

η

οποία

είναι

διαθέσιμη

στην

ιστοσελίδα

της

ΕΣΔΥ

http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt). Η ακριβής ημερομηνία των
γραπτών εξετάσεων θα ανακοινωθεί μέχρι 31.5.2012.
 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).
 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει
να είναι κατά προτίμηση από Καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
καθώς επίσης και από διευθυντικά στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (Το έντυπο βρίσκεται στο
http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt). Οι επιστολές μπορούν να
υποβάλλονται από τον υποψήφιο, κατά την προσέλευση του στη συνέντευξη, σε κλειστό φάκελο
υπογεγραμμένο από τον συστήνοντα ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά από τον συστήνοντα στη
Γραμματεία της ΕΣΔΥ.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από 1 – 30 Ιουνίου 2012.
Η πρόσκληση για τη γραπτή εξέταση στην Αγγλική γλώσσα, η επίδοση σε αυτή, η πρόσκληση για τη
συνέντευξη, καθώς επίσης και η αναλυτική και συγκεντρωτική τελική βαθμολογία των υποψηφίων θα
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων της ΕΣΔΥ, σύμφωνα με σχετική απόφαση της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς άλλη ειδοποίηση.
Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των
τελικών αποτελεσμάτων.
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Οι επιλεγέντες οφείλουν, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων να
προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση φοίτησής τους στο Π.Μ.Σ. που επελέγησαν
(διατίθεται στο http://www.esdy.edu.gr/default.aspx?page=nea_sxolis_prokirixeis_metapt).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
Γραφεία κ. Γεν. Γραμματέων
Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών
- Δ/νση Εκπαίδευσης και Έρευνας
- Δ/νση Προσωπικού (Τμήμα Α’)
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
(1) Κοσμητεία
(2) Γραμματεία
(3) Τομείς της Ε.Σ.Δ.Υ.

