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Διάταξη Προγράμματος Σπουδών
PYS / Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
Σχολή

ΣΟΕΔ

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Πρόγραμμα Σπουδών
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Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

Επίπεδο

Προπτυχιακό

Μεταπτυχιακό
Μάστερ

Διδακτορικό

√
Γλώσσα Διδασκαλίας

Ελληνική

Τύπος Διδασκαλίας

Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Διδασκαλίας
(πλήρης φοίτηση)

Έτη

Εξάμηνα
4

Δίδακτρα

Πρόγραμμα

Θεματική Ενότητα

Διατριβή

€5400

€675

€1350

Σύνολο

Υποχρεωτικές

Επιλογής

Εκπόνηση
Διατριβής

10

4

5

ΝΑΙ

Αριθμός Θεματικών Ενοτήτων
Αριθμός Ευρωπαϊκών Πιστωτικών
Μονάδων (ECTS)

120

Περιγραφή Προγράμματος Σπουδών
Το πρόγραμμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (Μάστερ 120 ECTS). Προσφέρεται σε εξαμηνιαίες Θεματικές
Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS και σε πλήρη φοίτηση ολοκληρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Ο φοιτητής
μπορεί να επιλέγει μέχρι τέσσερις Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος, (δύο ανά εξάμηνο). Η επιλογή
και παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση. Η
φοίτηση ξεκινά περί τα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει στο τέλος Μαΐου. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται
στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή Ιανουάριο και Μάιο, σύμφωνα πάντα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του
Πανεπιστημίου.
Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε Θεματικές Ενότητες, που προσφέρονται ανά εξάμηνο ως εξής:
Α’ Εξάμηνο (Χειμερινό):
PYS 611 - Πολιτική Υγείας & Πολιτική (υποχρεωτική)
PYS 613 - Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας (υποχρεωτική)
Β’ Εξάμηνο (Εαρινό):
PYS 610 - Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας (υποχρεωτική)
PYS614 - Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (υποχρεωτική)
Γ’ Εξάμηνο: (Χειμερινό) (επιλογή 1 από τις 3 προσφερόμενες).
PYS 621 - E- Health & Πολιτική Υγείας
PYS 623 - Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία
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PYS 625 - Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία &
Επιπλέον PYS 700 - Διατριβή Μάστερ (Εγγραφή και έναρξη εκπόνησης Διατριβής Μάστερ)
Δ’ Εξάμηνο: (Εαρινό) (επιλογή 1 από τις 2 προσφερόμενες)
PYS 612 - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
PYS 622 - Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας &
Επιπλέον PYS 700 - Διατριβή Μάστερ (Συνέχιση και δυνατότητα ολοκλήρωση της Διατριβής Μάστερ)
Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ απαιτείται η
επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση των 4 υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων και των δύο από τις
από τις 5 Θεματικές Ενότητες επιλογής, καθώς και η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ (30 ECTS).

Σκοπός Προγράμματος Σπουδών
Η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος
επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της πολυπλοκότητας των συστημάτων
υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στους/στις φοιτητές/-τριες οι οποίοι/-ες:
Έχουν εστιασμένο ενδιαφέρον σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα
των Υπηρεσιών Υγείας. Απευθύνεται κυρίως σε:


Πτυχιούχους – αποφοίτους Σχολών / Τμημάτων (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), με συναφή με το περιεχόμενο του
προγράμματος γνωστικά αντικείμενα, (πτυχιούχους Επιστημών και Επαγγελμάτων Υγείας, Ψυχολογίας,
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Οικονομίας και Πληροφορικής).



Στελέχη Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Ασφάλισης και Υγείας του ευρύτερου δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες,
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού)
στην Κύπρο και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.



Στελέχη Μονάδων Υγείας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυϊατρεία,
πολυκλινικές, διαγνωστικά κέντρα) στην Κύπρο, και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.



Στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στον ευρύτερο χώρο της
υγείας και της κοινωνικής προστασίας.



Άλλους πτυχιούχους που είτε έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής υγείας,
είτε ενδιαφέρονται για την έρευνα στις υπηρεσίες υγείας.
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Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση (Knowledge)
 Κατανοήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά του ευμετάβλητου, πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος
που επιδρά στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας.
 Διασυνδέουν τις γνώσεις που αποκτούν και τις έννοιες που διδάσκονται με τις δικές τους εμπειρίες ως λειτουργοί
ή μελλοντικοί λειτουργοί του ευρύτερου χώρου της υγείας.
 Αντιληφθούν τον κεφαλαιώδη ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων ενός συστήματος
υγείας και να αποκτήσουν γνώσεις για τις εργασιακές στάσεις και συμπεριφορές, τις θεωρίες οργανωσιακής
συμπεριφοράς και τις βασικές πολιτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
 Αντιληφθούν τις βασικές έννοιες των σύγχρονων συστημάτων ψηφιακών υπηρεσιών υγείας, τους περιορισμούς
που τίθενται και τους κινδύνους που υπάρχουν.
 Κατανοήσουν εννοιολογικά το στρατηγικό σχεδιασμό και αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη
στρατηγικής αλλά και την αξιολόγηση των μονάδων υγείας..
 Προσδιορίσουν τα οργανωτικά και συστημικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθόδων παροχής και
χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας και προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές με βάση το ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπό μελέτη χωρών.
 Αντιληφθούν τη διαφορετικότητα και τα χαρακτηριστικά της φαρμακευτικής αγοράς, κατανοήσουν τη διαδικασία
ανάπτυξης μιας Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου και τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της Αξιολόγησης Τεχνολογίας
Υγείας.
 Αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα επιδημιολογικών μελετών και ερευνητικής μεθοδολογίας.
Κατανόηση (Comprehension)
 Κατανοήσουν και να εξηγήσουν τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφορετικών συστημάτων παροχής υπηρεσιών
υγείας και τις σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της παροχής και της χρηματοδότησης.
 Εξηγήσουν και να θέσουν ερωτήματα για τον στρατηγικό προσανατολισμό των συστημάτων υγείας προς τις
οιονεί αγορές και τον ελεγχόμενο ανταγωνισμό.
 Εξηγήσουν τις ιδιαιτερότητες των οργανισμών υγείας αναφορικά με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
 Προσδιορίσουν τις κυριότερες επιπτώσεις και δυσκολίες στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών μέσα και από
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών ή/και από σενάρια χρήσης.
 Συζητήσουν και να θέσουν ερωτήματα για τα νέα εργαλεία και τις υπηρεσίες e Health αλλά και ευρύτερα για τον
σχεδιασμό της ψηφιακής υγείας.
Κατανοήσουν τις κύριες φάσεις του στρατηγικού μάνατζμεντ, τα διάφορα μοντέλα-κύκλους για την ανάπτυξη
στρατηγικών προγραμμάτων και τα οφέλη από την εφαρμογή του ελέγχου.
 Περιγράφουν τη θέση και την εμπλοκή της πολιτικής του φαρμάκου και την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας,
όπως αυτές εντάσσονται στη συνολική πολιτική υγείας.
 Συζητήσουν και να θέσουν ερωτήματα για βασικά αξιολογικά και ηθικά ζητήματα που προκύπτουν τόσο κατά την
παροχή φροντίδας υγείας όσο και κατά το στάδιο των προσωπικών επιλογών αλλά και των συμπεριφορών των
επαγγελματιών υγείας προς τους ασθενείς.
 Κατανοήσουν τα είδη των επιδημιολογικών μελετών που χρησιμοποιούνται για τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ
προσδιοριστών και εκβάσεων.
Εφαρμογή (Application)
 Ταξινομήσουν τα διαφορετικά συστήματα κοινωνικής προστασίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ή
χαρακτηριστικά και εξετάσουν με όρους πολιτικής υγείας, το μείγμα δημόσιων και ιδιωτικών προμηθευτών υγείας,
τις μεθόδους παροχής, χρηματοδότησης και αποζημίωσης.
 Ταξινομήσουν τις διαφορετικές διαθέσιμες τεχνολογίες, πρότυπα, ευρωπαϊκές οδηγίες και άλλα κανονιστικά και
νομικά θέματα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ή χαρακτηριστικά.
 Εφαρμόσουν τις ποικίλες πρακτικές και πολιτικές της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και τις θεωρίες
παρακίνησης με σκοπό την ενίσχυση της απόδοσης των εργαζομένων στους οργανισμούς Υγείας.
 Ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα μέτρησης της απόδοσης ενός νοσοκομείου ή συστήματος υγείας, εντοπίζοντας
πιθανές ελλείψεις στη μεθοδολογία ή στη χρήση των στοιχείων και των δεικτών.
 Ταξινομήσουν/κατηγοριοποιήσουν τις εναλλακτικές φαρμακευτικές πολιτικές με βάση το πεδίο ή την «πλευρά»
εφαρμογής.
 Εξηγήσουν το σημαντικό ρόλο της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων στην υγεία, της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, της ύπαρξης πλαισίου που να διέπει τις κλινικές δοκιμασίες και εξετάσουν την επάρκεια του θεσμικού
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πλαισίου που διέπει τα ζητήματα βιοηθικής στην Ελλάδα και την Κύπρο.
Εφαρμόσουν τις βασικές αρχές Επιδημιολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας για τον σχεδιασμό και την
πραγματοποίηση μελετών με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο.
Αναζητήσουν βιβλιογραφία στο διαδίκτυο και να διαβάσουν κριτικά την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.

Ανάλυση (Analysis)
 Συζητήσουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αναλύσουν τις δημόσιες πολιτικές στον
τομέα της άσκησης πολιτικής υγείας και να χαρτογραφήσουν τα διαφορετικά συμφέροντα, τους κυρίους παίκτες και
τις εξωγενείς ή ενδογενείς επιρροές ενός συστήματος υγείας (Stakeholders Analysis).
 Συζητήσουν θέματα προσέλκυσης, επιλογής, παρακίνησης, αξιολόγησης, στελέχωσης και ανάπτυξης του
ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία.
 Αναλύσουν τα γενεσιουργά αίτια της αντίστασης των εργαζομένων στις αλλαγές
 Χαρτογραφήσουν τις βασικές διαστάσεις και δείκτες αξιολόγησης των συστημάτων και των μονάδων υγείας.
 Αναλύσουν τα διάφορα χαρακτηριστικά ενός συστήματος υγείας, να εξηγήσουν πως τα χαρακτηριστικά αυτά
αλληλεπιδρούν στην πολιτική υγείας και να μπορούν να κάνουν διαγράμματα και πίνακες που να αποτυπώνουν τα
παραπάνω χαρακτηριστικά με τις ποικίλες μεταβλητές.
 Αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση για τη διαμόρφωση δημόσιας πολιτικής εφαρμογής
ψηφιακών υπηρεσιών υγείας σε μια χώρα, και δη στην Ελλάδα και την Κύπρο, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο
πλαίσιο στην ανάπτυξη των υποδομών αυτών.
 Συζητήσουν σχετικά με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την πολιτική στόχευση του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος σε
σχέση με την ολοκλήρωση μέσα από τη διαλειτουργικότητα του ηλεκτρονικού φακέλου πολίτη των παρεχόμενων
υπηρεσιών στον πολίτη .
 Συζητήσουν το ζήτημα του φαρμάκου ως υποκατάστατου των εναλλακτικών μορφών φροντίδας και να
παραθέσουν τις προεκτάσεις αυτής της ιδιαιτερότητας στο συνολικό προϋπολογισμό υγείας.
 Συζητήσουν τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αναλύσουν ηθικά ζητήματα που
προκύπτουν σχετικά με την υγεία.
 Αναλύσουν τον τρόπο σχεδιασμού και πραγματοποίησης επιδημιολογικών μελετών και να συζητήσουν τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών.
Σύνθεση (Synthesis)
 Προσεγγίσουν θέματα μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στα συστήματα υγείας με όρους πολιτικής υγείας και
διαχείρισης αλλαγών και διατυπώσουν απόψεις και προστάσεις για σημαντικά θέματα πολιτικής υγείας.
 Ιχνογραφήσουν τις βασικές διαστάσεις μιας πολιτικής σε κάποιο τομέα του συστήματος υγείας και να
αναγνωρίσουν τις επιμέρους ομάδες συμφερόντων.
 Σχεδιάσουν ένα πακέτο πρακτικών και πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού άμεσα συνυφασμένο με τις
ανάγκες των εργαζόμενων στον κλάδο της υγείας και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης της οικονομικής
κρίσης σε σχέση με τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων.
 Συζητήσουν τις διάφορες προσεγγίσεις στα θέματα διαλειτουργικότητας που έχουν κυρίαρχο ρόλο στα σύγχρονα
δίκτυα ψηφιακών υπηρεσιών υγείας και να θέσουν ερωτήματα σχετικά με την ιεράρχηση των δυνητικών στόχων
μιας προσπάθειας εκσυγχρονισμού ενός οργανισμού.
 Σκιαγραφήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά παραδειγμάτων καλής πρακτικής σε θέματα αναδυομένων
τεχνολογιών στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.
 Συνθέσουν το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός δημόσιο σύστημα υγείας με βάση την ανάλυση
Δυνατών/Αδύνατων και Ευκαιριών/Απειλών (SWOT analysis)
 Περιγράψουν το κατάλληλο είδος benchmarking που θα μπορούσε δυνητικά να βρει εφαρμογή σε ένα ιδιωτικό και
σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
 Συνθέτουν τα ποικίλα σχήματα χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας και βάσει αυτής της σύνθεσης να
είναι σε θέση να προτείνουν συγκεκριμένες αλλαγές με βάση το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των υπό μελέτη χωρών
 Σκιαγραφήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ήδη υπάρχουσας αγοράς φαρμάκου σε εθνικό επίπεδο,
εντοπίζοντας θετικά και αρνητικά σημεία και να διατυπώσουν προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις.
 Διατυπώσουν απόψεις και προστάσεις για σημαντικά θέματα δημόσιας υγείας.
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Αξιολόγηση (Evaluation)
 Αξιολογήσουν το ρόλο της Ε.Ε. στη χάραξη δημόσιων πολιτικών και ειδικότερα κοινωνικής πολιτικής.

σε ένα σύστημα υγείας, όπως αυτό της Ελλάδας και της Κύπρου.
 Αξιολογήσουν διαφορετικές φιλοσοφικές και κοινωνικές προσεγγίσεις της υγείας και το ρόλο των διεθνών
συμβάσεων που διέπουν επιμέρους ζητήματα βιοηθικής.
 Αξιολογήσουν τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με την πολιτική του οργανισμού, του
κράτους και της ΕΕ.
 Αξιολογήσουν δράσεις και πολιτικές υγείας που έχουν εφαρμοστεί σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε άλλες
χώρες με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότητα των συστημάτων.
 Αξιολογήσουν διαφορετικά συστήματα κοινωνικής προστασίας και πολιτικές υγείας που έχουν εφαρμοστεί σε
Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και σε άλλες χώρες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
 Αξιολογήσουν τα διαφορετικά μοντέλα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης αλλαγών και πως αυτά
συνδέονται με τη σύγχρονη λειτουργία των οργανισμών Υγείας.
 Αξιολογήσουν δράσεις και πολιτικές φαρμάκου που έχουν εφαρμοστεί σε Ελλάδα και Κύπρο και το ρόλο των
διαφορετικών εταίρων της αγοράς στη χάραξη της φαρμακευτικής πολιτικής
 Αξιολογήσουν επιδημιολογικές μελέτες που πραγματοποιούνται στη βιοϊατρική έρευνα, αλλά και σχετικά
ερευνητικά άρθρα που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά

Τρόπος Διδασκαλίας
Καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία μέσω:
α) Οδηγών Μελέτης σε κάθε Θ.Ε., Ασκήσεων Αυτοαξιολόγησης με ενδεικτικές απαντήσεις, Εβδομαδιαίων
Ασκήσεων με ενδεικτικές απαντήσεις και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων με σαφή χρονοδιαγράμματα και
ορόσημα.
(β) Γραπτών εργασιών, οι οποίες στοχεύουν στην αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού και στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης και της σύνθεσης επί πραγματικών θεμάτων του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής υγείας.
(γ) Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων.
(δ) Αξιοποίησης των δυνατοτήτων επικοινωνίας και διάθεσης εκπαιδευτικού υλικού από την πλατφόρμα
ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου.
(ε) Εβδομαδιαίων Ηλεκτρονικών διαλέξεων και σεμιναρίων από τη συγχρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής
1
2
3

Kατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.
Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και χρήσης υπηρεσιών του
Διαδικτύου για αναζήτηση και επικοινωνία).

Κατευθύνσεις Προγράμματος Σπουδών
Κατεύθυνση
Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών
1 Υγείας
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Τίτλος Σπουδών που απονέμεται
MAGISTER SCIENTAE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Θεματικές Ενότητες
Θεματικές Ενότητες
PYS611
PYS613
PYS610
PYS614
PYS621
PYS623
PYS625
PYS612
PYS622
PYS701A
PYS701B

Πολιτική Υγείας & Πολιτική
Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας
Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας
Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας
E- Health & Πολιτική Υγείας1
Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία1
Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία1
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία 2
Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας2
Διπλωματική Διατριβή I3
Διπλωματική Διατριβή II3

Έτος /
Εξάμην
ο

Υποχρεωτικές /
Επιλογής

Προαπαιτούμενες Θ.Ε.

1
1
2
2
3
3
3
4
4
3
4

Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής
Επιλογής
Υποχρεωτική
Υποχρεωτική

ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ611
ΠΥΣΣ610, ΠΥΣΣ611, ΠΥΣΣ613, ΠΥΣΣ614
ΠΥΣΣ610, ΠΥΣΣ611, ΠΥΣΣ613, ΠΥΣΣ614

Φόρτος εργασίας

Σύνολο

Ώρες

ECTS

375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450
375-450

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

3000-3600

120

Σημείωση:
1 Επιλογή μεταξύ PYS621, PYS623 και PYS625 (χειμερινό εξάμηνο)
2 Επιλογή μεταξύ PYS612 και PYS622 (εαρινό εξάμηνο)
3 Σε περίπτωση που ο φοιτητής θέλει να ολοκληρώσει τη Διπλωματική Διατριβή σε ένα εξάμηνο (30ECTS), θα έχει την δυνατότητα να εγγραφεί και στις δύο Θεματικές Ενότητες (PYS701A και
PYS701B) σε ένα εξάμηνο. Αυτή η περίπτωση αφορά τους φοιτητές με μερική φοίτηση, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα σε χρονική περίοδο πέραν των 2 ακαδημαϊκών ετών. Για να
μπορούν οι φοιτητές να εγγραφούν και στις δύο Θεματικές Ενότητες (PYS701A και PYS701B) σε ένα εξάμηνο θα πρέπει πρώτα να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις άλλες Θεματικές του
Προγράμματος Σπουδών.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ετήσιων Θεματικών Ενοτήτων
1ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές

Επιλογής

PYS611, PYS613
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2ο εξάμηνο
Υποχρεωτικές
PYS610, PYS614

Επιλογής

3ο εξάμηνο

4ο εξάμηνο

Υποχρεωτικές

Επιλογής1

Υποχρεωτικές

Επιλογής2

PYS701A

PYS621

PYS701B

PYS612
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Πιθανή εργοδότηση απόφοιτου/-της
Ο/Η απόφοιτος του προγράμματος μπορεί να αναζητήσει και να βρει εργασία στον ευρύτερο τομέα της υγείας και της
κοινωνικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να εργοδοτηθεί σε δομές υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
όπως το Υπουργείο Υγείας, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, σε
μονάδες υγείας όπως νοσοκομεία, πολυϊατρεία και πολυκλινικές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε υπηρεσίες υγείας
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε φαρμακευτικές και σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε εταιρείες ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού.
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