ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
GERIATRIC ONCOLOGY ADVANCED COURSE TREVISO 2023

•

Η Ελληνική Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας προκηρύσσει δύο (2) υποτροφίες
για παρακολούθηση του

GERIATRIC ONCOLOGY ADVANCED COURSE

TREVISO 2023 που διοργανώνει η Διεθνής Εταιρεία Γηριατρικής Ογκολογίας
(SIOG)
•

Η υποτροφία απευθύνεται σε
o

α) Ειδικευμένους ιατρούς, κατόχους των τίτλων «Ακτινοθεραπευτής
Ογκολόγος» ή «Ογκολόγος – Παθολόγος», οι οποίοι απέκτησαν την
ειδικότητα τα τελευταία πέντε χρόνια

o

β) ειδικευόμενους ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων που έχουν
συμπληρώσει 4 χρόνια ειδικότητας

•

Η υποτροφία καλύπτει το κόστος εγγραφής, την διαμονή και το αεροπορικό
εισιτήριο (low cost fare) για την παρακολούθηση του Course

•

Οι θέσεις παρακολούθησης στο Course δεν είναι εξασφαλισμένες από την ΕΕΓΟ.
Ο επιτυχών οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες επιλογής που προβλέπει το
Course και η υποτροφία ισχύει μόνο για το έτος 2023, εφόσον γίνει αποδεκτός
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αρχικά αίτηση στην Γραμματεία
του Course και εάν επιλεγούν, η ΕΕΓΟ θα καλύψει τα σχετικά έσοδα, αφού
καταθέσουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΕΕΓΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
•

Αίτηση (ανευρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΓΟ)

•

Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

•

Τίτλοι Σπουδών (Πτυχίο πρώτου κύκλου και βαθμός πτυχίου, Μεταπτυχιακοί
τίτλοι)

•

Βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο Europass στα ελληνικά

•

Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών (επίπεδο αγγλικής C1)

•

Συστατική επιστολή από τον Διευθυντή της Κλινικής για τους ιατρούς που
υπηρετούν στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο. Για ιδιώτες ιατρούς συστατική
επιστολή από τον Διευθυντή της Κλινικής που ειδικεύθηκαν

•

Υποστηρικτική επιστολή του υποψήφιου για τους λόγους που επιθυμεί την
υποτροφία (μέχρι μία σελίδα Α4)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική
διεύθυνση dkardamakis@gmail.com

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη από τα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας που
αποτελούν και την Επιτροπή αξιολόγησης. Το ΔΣ της ΕΕΓΟ διατηρεί το δικαίωμα
επιλογής με βάση αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως βαθμός πτυχίου και
μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού, δημοσιευμένες εργασίες και συμμετοχή
σε ερευνητικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη γηριατρική ογκολογία.

Πληροφορίες για το φετινό Course είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
https://siog.org/events/siog-events/siog-2022-advanced-course-treviso-italy/
Πληροφορίες για το COURSE του 2023 θα είναι διαθέσιμες το τέλος του 2022 ή τις
αρχές του 2023

