
Πολλοί νέοι επιστήμονες θα υποβάλλουν αίτηση.
Μόλις 16 από αυτούς θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις
και τις δεξιότητές τους στην ενασχόληση με το διαβήτη.

Υποβάλλετε τώρα την αίτησή σας για το 22ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νέων Επιστημόνων της European Association
for the Study of Diabetes (EASD), που θα πραγματοποιηθεί στο Düsseldorf της Γερμανίας στις 9-13 Νοεμβρίου 2015.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

Για περισσότερες πληροφορίες,
πλήρη επεξήγηση των κριτηρίων επιλογής και αιτήσεις,
επισκεφθείτε: 
www.easd.org

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

30 Ιουνίου 2015

Υπό τη διοργάνωση του German Diabetes Center,
Leibniz-Center for Diabetes Research του Πανεπιστημίου
του Heinrich-Heine στο Düsseldorf της Γερμανίας και την
υποστήριξη της Lilly Diabetes, αυτό το πρακτικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα θα προσφερθεί σε 16 εξαίρετους επιστήμονες κάτω
των 40 ετών.

Μορφή και αντικείμενο:

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Νέων Επιστημόνων θα είναι
δομημένο σε θεματικές ενότητες, που θα καλύπτουν ένα μεγάλο
αριθμό υφιστάμενων τεχνικών. Κάθε ενότητα θα αποτελείται
από σύντομες εισαγωγικές διαλέξεις, οι οποίες θα ακολουθούνται
από πρακτικές εκπαιδευτικές συνεδρίες σε μικρές ομάδες.
Τα προγράμματα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχουν μια
ενδελεχή παρουσίαση τόσο του θεωρητικού υπόβαθρου όσο
και των πρακτικών μεθόδων που άπτονται της έρευνας για το
διαβήτη και την παχυσαρκία, με τελικό στόχο την εφαρμογή
των νέων αυτών γνώσεων στα εκάστοτε οικεία ιδρύματα των
συμμετεχόντων. Το φετινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νέων
Επιστημόνων επικεντρώνεται στο μεταβολικό φαινότυπο
των ποντικιών.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους
σε μορφή επισυναπτόμενου αρχείου Word στη διεύθυνση
mary.hata@easd.org

Ένα πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα,
που θα περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο
δημοσιεύσεων και εργαστηρίων.
Μια μονοσέλιδη επιστολή υποστήριξης από
τον/την επικεφαλής του τρέχοντος τμήματος
των ενδιαφερόμενων.
Μια μονοσέλιδη περιγραφή των τωρινών πεδίων
έρευνας των ενδιαφερόμενων.
Απόδειξη ιδιότητας μέλους της EASD.
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ΦAPMAΣEPB - ΛIΛΛY A.E.B.E.
15ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210 6294600, fax: 210 6294610
Αδριανουπόλεως 24, 551 33 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 480160
Για παραγγελίες: orders@lilly.gr, www.lilly.gr
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