Δ.Π.Μ.Σ. <<Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας>>
Τμήμα Νοσηλευτικής - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.)
<<Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας>>
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας (ΣΔΟ) και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) του Αλεξάνδρειου
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ)
διοργανώνουν συμπράττοντας και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας» σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. ΔΦ15/4679
απόφασης του Πρύτανη του ΑΤΕΙΘ (ΦΕΚ 3716 τ. Β/ 30.8.2018)
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή
διδασκαλία, η έρευνα και η κατάρτιση και εξειδίκευση του
επιστημονικού δυναμικού στον διεπιστημονικό χώρο της Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, επιτυγχάνοντας έτσι τον ευρύτερο
σκοπό του Δ.Π.Μ.Σ. που είναι η συμβολή για την επαγγελματική
εξειδίκευση και την παροχή σε όλες τις βαθμίδες και είδη μονάδων
υγείας και πρόνοιας στελεχών υψηλού επιπέδου που μπορούν να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δημόσιων και ιδιωτικών
σχετικών μονάδων για εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους σε
θέματα διοίκησης, οργάνωσης και στρατηγικής, αλλά και να
συμβάλουν στη αναβάθμιση της λειτουργίας των μονάδων υγείας
και πρόνοιας
της χώρας και κατά συνέπεια στη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της Ελλάδας και στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας
και πρόνοιας της χώρας. Οι εξειδικευμένοι στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. στη
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας είναι:
α) Η υψηλού επιπέδου διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση
φοιτητών, που μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα

μπορούν να στελεχώσουν με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα τομέων που
σχετίζονται με την διοίκηση και οργάνωση μονάδων υγείας και
πρόνοιας, ώστε να συμβάλλουν αποφασιστικά στην παραγωγή και
διαχείριση ολοκληρωμένων διοικητικών προσεγγίσεων και
εφαρμογών στον χώρο της υγείας και πρόνοιας όλων των βαθμίδων
και ειδών.
β) Η ανάπτυξη, διάχυση και προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας
σε όλους τους κλάδους της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας.
γ) Η εξειδίκευση των πτυχιούχων στο γνωστικό αντικείμενο του
Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την δημιουργία επιστημόνων ικανών να
στελεχώσουν τις δομές των υπηρεσιών υγείας σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο (Υπουργείο Υγείας, Υγειονομικές
Περιφέρειες) καθώς και τις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες,
τριτοβάθμιες μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
δ) Η προετοιμασία στελεχών υψηλού επιπέδου με εξειδίκευση στην
αποτελεσματική διοίκηση και στην εξωστρέφεια των μονάδων
υγείας και πρόνοιας, κάτι το οποίο είναι αναγκαίο ζητούμενο για την
τόνωση και ανάπτυξη τόσο της ελληνικής οικονομίας όσο και του
συστήματος υγείας στο σύνολό του.
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος
Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η ελληνική και / ή η
αγγλική.
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε
2.500,00 ευρώ.
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων
Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας ή
οµοταγών

αναγνωρισμένων

ιδρυµάτων

της

αλλοδαπής

(για

πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση
πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΔΙΚΑΤΣΑ).
Μπορούν

επίσης

να

υποβάλουν

αίτηση

στο

Δ.Π.Μ.Σ.

και

προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις εξετάσεις

όλων των µαθηµάτων τους και εκκρεµεί µόνο η ορκωµοσία για το
Πτυχίο τους. Για να συµµετέχουν στη διαδικασία επιλογής οι
φοιτητές αυτοί απαιτείται να προσκοµίσουν πιστοποιητικό από την
Γραµµατεία του Τµήµατός τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχουν
τελειώσει τις σπουδές τους και θα αναγράφεται ο βαθµός του

Πτυχίου τους. Η µόνη εκκρεμότητα θα είναι η ορκωμοσία. Η
οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται µετά από την
προσκόµιση αντιγράφου του Πτυχίου τους.

Στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 3685, ΦΕΚ 148, τ. Α’, 16-07-2008,
Άρθρο 4, παρ. 3,επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός
ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ. και ένας (1)
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της

Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. ο αριθμός των
υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΜΠΣ
«Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας>> http://healthmaster.gr/

