
Διοίκηση Μονάδων
Υγείας
ΣTΟXΟΣ 

Η εξέλιξη και κατάρτιση επαγγελματιών του τομέα της 
υγείας ή/και άλλων επαγγελματιών μέσα από την απόκτηση 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης – 
διαχείρισης με στόχο τη στελέχωση υπηρεσιών παροχής 
φροντίδας υγείας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, 
καθώς και των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών 
του συστήματος υγείας. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να 
απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις δημόσιων και 
ιδιωτικών μονάδων υγείας. Επιπλέον οι επαγγελματίες 
υγείας μπορούν να αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα 
παράλληλα με τα κλινικά τους καθήκοντα ενώ αποκτούν 
δεξιότητες επαγγελματικής απασχόλησης σε δημόσιους, 
ιδιωτικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς ή/και στην 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον χώρο της υγείας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

Αιτήσεις έως 24 Μαΐου 2022
στο www.ouc.ac.cy
με προσιτά δίδακτρα & εκπτώσεις
σε ομάδες πληθυσμού



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας» απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση και εξέταση σε:

• οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες ή
• έξι (6) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και 

εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. 

Θεματικές Ενότητες
• Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών 

Υγείας
• Οικονομικά της Υγείας 
• Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας 
• Εργαλεία Μάνατζμεντ: Μέθοδοι και Τεχνικές
• Μεθοδολογία  Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας
• Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας 
• Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
• Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
• Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι
• Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ

Οι Θεματικές Ενότητες (μαθήματα) προσφέρονται επίσης 
και ως αυτοτελείς για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί 
να τις παρακολουθήσει, χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο 
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 - 2023

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
EMAIL: admissions@ouc.ac.cy
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (+357) 22 411 950

ttps://cutt.ly/5DlnZwO

Ευέλικτες σπουδές
εξ αποστάσεως 
στο καινοτόμο ψηφιακό 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
• το ψηφιακό δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου

• εξ αποστάσεως σπουδές στον προσωπικό χώρο και 
χρόνο των φοιτητών

• αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών με άμεσο 
αντίκρισμα στην αγορά εργασίας

• υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

• υποστήριξη & καθοδήγηση από έμπειρο 
ακαδημαϊκό προσωπικό


