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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
Η Ελληνική Νευρολογική Εταιρία (Ε.Ν.Ε.) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης
Ιατρικής Εκπαίδευσης, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
υποτροφίες εξωτερικού
που απευθύνονται σε (νέους ειδικούς ή
ειδικευόμενους, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει το τελευταίο έτος της ειδίκευσής
τους (με βάση την προγραμματισμένη ημερομηνία επίσημης λήξης της
τοποθέτησής τους):
Τέσσερις (4) υποτροφίες εκ των οποίων η μία διάρκειας 1 έτους
συνολικού ποσού #16.000,00 € # (δέκα έξι χιλιάδες ευρώ) και οι τρεις (3)
διάρκειας έξι (6) μηνών # 8.000,00 € # (οχτώ χιλιάδες ευρώ) εκάστη για
εκπαίδευση σε αναγνωρισμένες κλινικές ή ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού σε γνωστικό αντικείμενο της Νευρολογίας
Η ανακήρυξη των υποτρόφων πραγματοποιείται ύστερα από γραπτό
διαγωνισμό που διεξάγει η ΕΝΕ, στην ύλη της ειδικότητας της Νευρολογίας. Η
όλη διαδικασία ακολουθείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Υποτροφιών
(ανανέωση 2021). Οι υποψήφιοι αφού επιτύχουν στις εξετάσεις καταλαμβάνουν
τις ανωτέρω προβλεπόμενες θέσεις μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΕΝΕ.
- Η υποτροφία αφορά αποκλειστικά το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 (Παράταση
επιτρέπεται δικαιολογημένα για την ετήσια υποτροφία, είτε εάν αποδεδειγμένα
υπάρχει γνωστή εντός του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 συγκεκριμένη
ημερομηνία αποδοχής από ίδρυμα του εξωτερικού με έναρξη εντός της περιόδου
2022 - 2023, είτε εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε διαδικαστικούς λόγους, όπως
αποδοχή έγκρισης αίτησης που έχει πρωτοκολληθεί εντός του 2022-2023, και
μόνο μετά από έγκριση από το Δ.Σ. της Ε.Ν.Ε.)
Επιτρέπεται η έναρξη νωρίτερα εντός του 2022.
Για της εξάμηνες υποτροφίες, αναστολή έναρξης της υποτροφίας ή
ενδιάμεσα ενόσω αυτή διαρκεί, δεν προβλέπεται. Σε περίπτωση έκτακτου
γεγονότος ή αίτησης του υποτρόφου, η υποτροφία διακόπτεται.
- Προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη από άλλη πηγή για το ίδιο
θέμα (έμμισθη θέση με σταθερή μισθοδοσία ή ταυτόχρονη χορηγία από άλλη
εταιρεία ή οργανισμό ή αποζημίωση εξωτερικού).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην (Γραμματεία της
Ε.Ν.Ε τηλ. 2107247056, fax: 2107247556, e-mail:info@jneurology.gr)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ :
14 Ιανουαρίου 2022
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στα γραφεία της Ελληνικής
Νευρολογικής Εταιρείας την 28/01/2022 και ώρα 13.00
Το Δ.Σ της Ε.Ν.E

