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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη
συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη :
1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
σήμερα,
2) Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης»
3) Την από 16/12/2020 απόφαση του Τομέα Παθολογίας (αρ. πρωτ. 552/16.12.2020)
Προκηρύσσει την πλήρωση μίας(1) θέσης ακαδημαϊκού υποτρόφου για τις ανάγκες της Θεραπευτικής
Κλινικής της Ιατρικής Σχολής όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.
Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται η 13/01/2021 και λήξης η
27/01/2021 και ώρα 14:00.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά θα
υποβάλλονται στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής κατά το ωράριο λειτουργίας της ή ηλεκτρονικά
μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο secr@med.uoa.gr.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, έως
την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.
Γνωστικό αντικείμενο και όροι απασχόλησης
1. Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για την Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως ακολούθως:
Γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία & Γενετική του Καρκίνου»
Αντικείμενο απασχόλησης: Διδακτικό έργο
Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου
Διάρκεια σύμβασης: Έως 31/08/2021, με δυνατότητα ανανέωσης έως 3 ακαδημαϊκά έτη
Αμοιβή: 1299.91 ευρώ μικτά μηνιαίως
Κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 10725
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος
Τόπος παροχής υπηρεσιών: Θεραπευτική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»
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Απαιτούμενα δικαιολογητικά
• Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής στην ιστοσελίδα
www.grammateia.med.uoa.gr)
• Πτυχίο Ιατρικής
• Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο της Επιδημιολογίας του Καρκίνου
• Ξενόγλωσσες επιστημονικές δημοσιεύσεις (κλινικές μελέτες, μελέτες ασθενών -μαρτύρων,
προοπτικές μελέτες, συγχρονικές μελέτες) στην Επιδημιολογία του Καρκίνου
• Ξενόγλωσσες επιστημονικές δημοσιεύσεις στην Μετα-Επιδημιολογία του Καρκίνου (συστηματικές
ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις)
• Διδακτικό έργο στην Επιδημιολογία, Προληπτική Ιατρική και Μετα-Επιδημιολογία, με έμφαση στις
νεοπλασματικές παθήσεις
• Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (Μέχρι 5 σελίδες)
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