Μεταπτυχιακό
Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Σε ποιους απευθύνεται
Είναι σχεδιασμένο για ιατρούς, νοσηλευτές,
εργαζόμενους

στον

επαγγελματίες

που

αποκτήσουν,

τομέα

υπό

υγείας

ενδιαφέρονται
την

και
να

καθοδήγηση

εξειδικευμένων καθηγητών, τα κλειδιά για την
κατανόηση και ερμηνεία των ρυθμιστικών και
λειτουργικών πτυχών του Συστήματος Υγείας,
ενός επίκαιρου και ζωτικής σημασίας τομέα, σε
συνεχή εξέλιξη, με ολοένα μεγαλύτερη σπουδαιότητα και με έντονη σχέση με τις οικονομικές και
κοινωνικές ισορροπίες των πτυχών του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

Στόχοι
Ο στόχος του μεταπτυχιακού είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες διεπιστημονικές γνώσεις και
να προετοιμαστούν σε επιστημονικό και επαγγελματικό

επίπεδο έτσι ώστε να είναι σε θέση να

διαχειριστούν και να βελτιστοποιήσουν τις δομές και τους ανθρώπινους πόρους στον τομέα της υγείας
εφαρμόζοντας τις πιο προηγμένες μεθοδολογίες και τεχνολογίες.
Το μεταπτυχιακό στοχεύει επίσης στην
κατάρτιση επαγγελματιών που να είναι
θέση

να

προγραμματίσουν,

σε

να

οργανώσουν, να κατευθύνουν και να
ελέγξουν

τις

δραστηριότητες

μιας

περίπλοκης δομής υγείας μέσω του
συντονισμού των ανθρώπινων πόρων.
Ο κάτοχος του Master θα είναι σε θέση να κατανοήσει τους περίπλοκους μηχανισμούς ρύθμισης των τομέων
της υγείας και του φαρμάκου, να κατανοήσει τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις και να έχει τα προσόντα
για την ανάληψη διοικητικών καθηκόντων σε όλες τις βαθμίδες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα υγείας.

Διάρκεια
1 έτος

Τίτλος του Μεταπτυχιακού
Μετά την ολοκλήρωση της τελικής εξέτασης, θα
απονεμηθεί το μεταπτυχιακό δίπλωμα με τίτλο
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας», 60 Πανεπιστημιακών
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Προϋποθέσεις επιλογής
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ

Κριτήρια επιλογής
Βιογραφικό

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Έναρξη Μαθημάτων
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Έναρξη Εγγραφών

Λήξη Εκπαιδευτικής
Διαδικασίας

Διάρθρωση του Μεταπτυχιακού
Το μεταπτυχιακό αποτελείται από διδακτικές ενότητες οι οποίες ενδεικτικά είναι:



Ψυχολογία της εργασίας και των οργανισμών - Η σχέση εργαζόμενου με τον ασθενή στον
τομέα της υγείας



Κοινωνική ψυχολογία - Ποιότητα της φροντίδας και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας



Δημόσιο Δίκαιο - Θεσμικό πλαίσιο και ρυθμιστικά προφίλ τoυ Εθνικού Συστήματος Υγείας



Οικονομία Επιχειρήσεων - Προϋπολογισμός και έλεγχος διαχείρισης μονάδων υγείας



Οικονομία και Διαχείριση των Μονάδων Υγείας - Governance e Management μονάδων
υγείας



Πληροφορική – Εφαρμογή της πληροφορικής στις μονάδες υγείας



Εργατικό δίκαιο - Νομική ευθύνη στην υγειονομική περίθαλψη



Στατιστική - Πειραματική και τεχνολογική έρευνα



Στατιστική - Αξιολόγηση των κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών



Οργάνωση Επιχειρήσεων – Οργάνωση και ανάπτυξη Μονάδων Υγείας

Αίτηση – Δήλωση Συμμετοχής
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
Διοίκηση Μονάδων Υγείας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
LASTNAME FIRSTNAME
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΟΛΗ - Τ.Κ.
ΤΗΛ. ΣΤΑΘΕΡΟ - ΚΙΝΗΤΟ
email
ΑΦΜ - ΔΟΥ
ΝΑΙ

ΑΜΕΑ

ΟΧΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ
ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΓΝΩΣΗ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗ
ΑΛΛΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ: .………………….

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Α1
Α1

Α2
Α2

Βασική

Β1
Β1

Β2
Β2

Καλή
Ο / Η Αιτ

ΟΝ/ΜΟ ή ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

C2
C2

Πιστοποίηση

Φορέας Πιστοποίησης:
Ημερομηνία

C1
C1

B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αίτηση συμμετοχής –
προεγγραφή μέχρι

31 Ιανουαρίου 2020

Έναρξη Προγράμματος:

Φεβρουάριος 2020

Διάρκεια Προγράμματος:

Δύο εξάμηνα

Δήλωση συμμετοχής:

Για την προεγγραφή στο Πανεπιστήμιο απαιτούνται:
 συμπλήρωση αίτησης-δήλωσης
 αντίγραφο πτυχίου
 βιογραφικό σημείωμα

Προϋποθέσεις
Εγγραφής:





Συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής
Υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών
Κατοχή πτυχίου σχολής ΑΕΙ, ΤΕΙ.

Απαιτήσεις του Master

Οι εγγραφέντες πρέπει να αποδίδουν σε προκαθορισμένες
ημερομηνίες τις ανατιθέμενες εργασίες

Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση γίνεται με φυσική παρουσία στην έδρα του
πανεπιστημίου.

Αναγνώριση:

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι ευέλικτο,
άρτια οργανωμένα και δίνει στον κάτοχό του το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναγνωρισμένων σπουδών
σε ένα σύγχρονο Ιταλικό Πανεπιστήμιο.
Η απόκτηση μεταπτυχιακού στην Ιταλία εξασφαλίζει και
μοριοδότηση Άριστης Γνώσης (C2) της Ιταλικής Γλώσσας.

Περιλαμβάνονται:








Πληροφορίες

Παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από
Έλληνα Tutor του Πανεπιστημίου
Υποστηρικτική βοηθητική Ελληνική πλατφόρμα
Εκπαιδευτικές συναντήσεις με tutor στην Ελλάδα
Συμβουλευτική στήριξη από τον tutor και την
εκπαιδευτική ομάδα για την εκπόνηση των εργασιών
και τη συγγραφή της διπλωματικής
Δίδακτρα μεταπτυχιακού.
Γραμματειακή Υποστήριξη στην Ελλάδα.

Τηλ:2610 226533 , 2610 226457, 6976999493
Fax:2610 226772
e-mail: master@01infonet.gr

