ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μέλος της FIGO & του EBCOG
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΜΓΕ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – 2020
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία συμβάλει με πολλαπλές
δράσεις στην εκπαίδευση των μελών της και προωθεί την γνώση σε κλινικά ή
ερευνητικά αντικείμενα της ειδικότητας της Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Εταιρείας (ΕΜΓΕ) ανακοινώνει την προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για νέους
Έλληνες Μαιευτήρες-Γυναικολόγους. Οι υποτροφίες αφορούν τρίμηνη
μετεκπαίδευση σε κλινικό ή ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικό κέντρο
Ευρωπαϊκής χώρας που είναι αποκλειστικής επιλογής του υποτρόφου. Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι μέλη της ΕΜΓΕ, κάτοχοι του τίτλου της ειδικότητας της ΜαιευτικήςΓυναικολογίας και δεν πρέπει να έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών από
την ημερομηνία έκδοσης του τίτλου σε σχέση με την ημερομηνία προκήρυξης της
υποτροφίας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης
γλώσσας που να ικανοποιήσει την επιτροπή υποτροφιών.
Το ύψος της υποτροφίας υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 4.500 ευρώ και
αφορά εκπαίδευση τριών(3) μηνών. Το ποσό θα δίδεται σε τρεις(3) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις, την 1η εκάστου μήνα εκπαίδευσης. Πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης θα
πρέπει να έχει προηγηθεί επιστολή από τον υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού κέντρου
υποδοχής, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή του υποτρόφου ως εκπαιδευόμενου στο
κέντρο. Επίσης αντίστοιχες βεβαιώσεις παρουσίας και προόδου του υποτρόφου θα
πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΜΓΕ από τον υπεύθυνο του κέντρου πριν την
εκταμίευση της δεύτερης και της τρίτης δόσης. Με την λήξη του προγράμματος
εκπαίδευσης ο υπότροφος θα υποβάλλει στην ΕΜΓΕ το σχετικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση. Η
εξέταση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (MCQs) θα πραγματοποιηθεί κατά τη
διάρκεια της 28ης Ειδικής Συνόδου της ΕΜΓΕ. Η πρώτη γραπτή εξέταση θα λάβει
χώρα στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki, το Σάββατο
19 Σεπτεμβρίου 2020.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για συμμετοχή στις εξετάσεις
υποτροφιών ορίζεται η 31η Αυγούστου 2020.
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αποτελούν εισηγήσεις της επιτροπής
υποτροφιών, που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της ΕΜΓΕ. Οι πενήντα (50)
ερωτήσεις του γραπτού διαγωνισμού θα έχουν μόνο μια σωστή απάντηση. Πριν την
ανακήρυξη των δύο υποτρόφων του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους θα ακολουθεί
προφορική συνέντευξη μεταξύ των τριών πρωτευσάντων στο γραπτό διαγωνισμό από
την επιτροπή υποτροφιών.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις για τις υποτροφίες, φόρμα αίτησης εγγραφής
μέλους ΕΜΓΕ, κ.α. μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2107774607 (ώρες
09.00-13.00).
Αποστολή αιτήσεων, συνοπτικών βιογραφικών υποψηφίων (μέχρι 2 σελίδες)
και συνοδών εγγράφων στη διεύθυνση Αλκαίου 10, ΤΚ 11528, Αθήνα, στο Φαξ:
2107774609 και στο Email: helobgyn@otenet.gr

