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ΠΡΟΣ
το Τμήμα Νοσηλευτικής
της Σ.Ε.Υ.Π. του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
Παρακαλώ να δεχθείτε την υποψηφιότητά μου για
πρόσληψη σε θέση Συνεργάτη στο Τμήμα Νοσηλευτικής
για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014, σύμφωνα με την Αριθμ.
Πρωτ. 1221/01-08-2013 Προκήρυξη του Τ.Ε.Ι. Στερεάς
Ελλάδας και σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Δηλώνω ότι επιθυμώ να προσληφθώ για τη θέση
α. του Τομέα Γενικών (ΓM) ή Ειδικών (ΕM) Μαθημάτων:
β. ως Επιστημονικός (ΕΠ) ή Εργαστηριακός (ΕΡ) Συνεργάτης:
γ. με Γνωστικό Αντικείμενο ή Ειδικότητα
- Ιατρική Παθολογικού (ΙΠA) ή Χειρουργικού (ΙΧE) Τομέα:
- Νοσηλευτική Παθολογικού / Χειρουργικού (ΝΠΧΕ):
- Επισκεπτών Υγείας (ΕΠΥ):
- Πληροφορικής της Υγείας (ΠΛΥ) ή Πληροφορικής (ΠΛΗ):
δ. και ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής κατά
σειρά προτίμησής μου στα διδακτικά αντικείμενα (μαθήματα):
1.
2.
3.

Β. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλω υποχρεωτικά είναι
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Προκήρυξη, καθώς
α. - η Αίτηση είναι εμπρόθεσμη (1=Ναι, 0=Όχι):
β. - όλα καταγράφονται σε Πίνακα (1=Ναι, 0=Όχι):
γ. - όλα είναι θεωρημένα επίσημα (1=Ναι, 0=Όχι):
δ. - όλα φέρουν αρίθμηση (1=Ναι, 0=Όχι):
ε. - συνοδεύονται από Βιογραφικό Σημείωμα (1=Ναι, 0=Όχι):
στ. - συνοδεύονται και από Πιστοποιητικό Οικογενειακής
Κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας (1=Ναι, 0=Όχι):

Γ. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά μου (Βεβαιώσεις Τμήματος Προσωπικού), κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον αποδεικνύεται η Επαγγελματική Δραστηριότητά μου
α. - με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (1=Ναι, 0=Όχι):
β. - στο επάγγελμα του Πτυχιούχου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ιατρικής (ΙΑ) ή Νοσηλευτικής (ΝΣ) ή
Επισκεπτών Υγείας (ΕΥ) ή
Πληροφορικής (ΠΛ):
γ. - ως Υπάλληλος Μόνιμος ή Συμβασιούχος ή Συνταξιούχος
του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (ΔΥ),
Ελεύθερος Επαγγελματίας (ΕΕ) ή Άνεργος (ΑΝ):
δ. - συνολικής διάρκειας ετών (Χ,Χ):
ε. - Το τελευταίο Νοσηλευτικό Τμήμα που εργάζομαι ή εργαζόμουν
είναι ή ήταν το Τμήμα:
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Δ. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά μου, αποδεικνύεται
και η κατοχή συναφούς Τίτλου Σπουδών
α. - Διδακτορικού (ΔΔ) ή Μεταπτυχιακού (ΜΔ) Διπλώματος:
- με Γνωστικό Αντικείμενο ή Ειδικότητα (ΙΠA) ή (ΙΧE) ή
(ΝΠΑ) ή (ΝΧΕ) ή (ΕΠΥ) ή (ΠΛΥ) ή (ΠΛΗ)
- με ανάτυπο της Διδακτορικής Διατριβής (1=Ναι, 0=Όχι):
- Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΑ) ή (ΝΣ) ή
(ΕΥ) ή (ΠΛ):
β. - Βασικού Πτυχίου Τμήματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
(ΙΑ) ή (ΝΣ) ή (ΕΥ) ή (ΠΛ):
- με βαθμό Πτυχίου (Χ,ΧΧ):

Ε. Σύμφωνα με τα δικαιολογητικά μου, αποδεικνύεται
και η κατοχή
α. - Σχετικής Ειδικότητας του Υπουργείου Υγείας
(0=Όχι) ή
(5=Νοσηλευτικής Παθολογικού ή Χειρουργικού Τομέα) ή
(10=Ιατρικής Παθολογικού ή Χειρουργικού Τομέα):
β. - Σχετικού Διδακτικού Έργου σε Πανεπιστήμια ή και
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (έτη)
(0=Όχι) ή (5= <5) ή (10= >5):

Στ. Ακόμη, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά μου,
αποδεικνύεται και η κατοχή
α. - Σχετικών πρωτότυπων πλήρων Επιστημονικών Δημοσιεύσεων
(0=Όχι) ή (5= <3) ή (10= >3):
β. - Ξένης Γλώσσας (0=Όχι) ή (2=Βασικά) ή (5=Lower) ή
(10=Proficiency):
γ. - Η γνώση χρησιμοποίησης προγραμμάτων Ηλεκτρονικού
Υπολογιστή (0=Όχι) ή (5=Βασικά) ή (10=με Πτυχίο):

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

Λαμία, ..… / ..… / 2013

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Πίνακας Δικαιολογητικών
Βιογραφικό Σημείωμα
Αντίγραφο Πτυχίου (θεωρημένο επίσημα)
Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος (θεωρημένο επίσημα)
Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος (θεωρημένο επίσημα και ανάτυπο της Διατριβής)
Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Εμπειρίας (θεωρημένες επίσημα)
Βεβαιώσεις Εκπαιδευτικής Εμπειρίας (θεωρημένες επίσημα)
Βεβαιώσεις Ερευνητικής Εμπειρίας (θεωρημένες επίσημα)
Πλήρεις Επιστημονικές Εργασίες
Πιστοποιητικά γνώσης Ξένων Γλωσσών (θεωρημένα επίσημα)
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (θεωρημένο επίσημα)
Πιστοποιητικά χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ (θεωρημένο επίσημα)
Λοιπά Δικαιολογητικά (θεωρημένα επίσημα):

(* Διαγράφεται ότι δεν υποβάλλεται)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι (ΔΥ) κατά την υποβολή της Αίτησης για πρόσληψη, θα υποβάλλουν και αντίγραφο της
κατατεθείσας Αίτησης στην Υπηρεσία τους για χορήγηση άδειας άσκησης έργου με αμοιβή,
διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτή η Αίτηση πρόσληψή τους από το Τμήμα (βλέπε Προκήρυξη Τ.Ε.Ι.).
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