
Διοίκηση Υπηρεσιών 
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ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Ή ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ



Στο σύγχρονο περιβάλλον της Υγείας, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, οι προκλήσεις είναι συνεχείς, μεταβαλλόμενες 
αλλά και απρόβλεπτες, όπως η πανδημία της νόσου Covid-19. Oι 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης χρειάζεται να ανταποκρίνονται 
σε κάθε νέα πρόκληση με επαγγελματισμό και καινοτομία. Με βαθιά 
γνώση του αντικειμένου τους, με την ικανότητα συνεκτίμησης των 
πολλών παραγόντων που διέπουν την υγεία και τη συνδυασμένη 
εφαρμογή της επιστήμης της Διοίκησης με τις επιστήμες της Υγείας, 
τα διοικητικά στελέχη σε Μονάδες και Υπηρεσίες Υγείας μπορούν να 
εξασφαλίσουν την απαιτούμενη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του τομέα 
της Υγείας. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, οι 
φοιτητές/τριες αναμένεται να:

- αποκτήσουν ειδικές γνώσεις σε θέματα οργάνωσης-διοίκησης, 
 χρηματοοικονομικής διαχείρισης των υπηρεσιών υγείας και 
 κοινωνικής πολιτικής, 
- αποκτήσουν την ικανότητα χρήσης όλων των σύγχρονων 
 εργαλείων διοίκησης σε επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο,
- είναι σε θέση να αναπτύσσουν στάσεις και αντιλήψεις 
 σύγχρονης διοικητικής κουλτούρας,
- είναι σε θέση να διαμορφώνουν στρατηγικές σε ένα 
 εκσυγχρονισμένο επιχειρηματικό περιβάλλον στον χώρο της 
 Υγείας,
- μπορούν να κρίνουν αλλά και να αξιολογούν τους σχεδιασμούς 
 τους.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι προοπτικές απασχόλησης σε αυτό τον τομέα είναι τεράστιες, 
αφού ευκαιρίες καριέρας υπάρχουν σε ολόκληρο το 
φάσμα της υγείας. Κι αυτό γιατί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick αφορά στη Διοίκηση 
τόσο Μονάδων όσο και Υπηρεσιών Υγείας. Ως εκ τούτου, οι 
απόφοιτοι και απόφοιτές του μπορούν να απασχοληθούν και 
να ηγηθούν τόσο Μονάδων Υγείας όπως είναι τα κρατικά και 
ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, όσο και Υπηρεσιών Υγείας όπως είναι 
το Υπουργείο Υγείας και οι Ανώτερες Διοικητικές Υπηρεσίες 
στις δομές του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), ο 
Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) κ.ά.  

Συγκεκριμένα, προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν σε 
νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα υγείας, 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οίκους και 
γραφεία ευγηρίας, κεντρικές υπηρεσίες υγείας, φαρμακευτικές 
εταιρείες, μονάδες εκπαίδευσης υγείας, υπηρεσίες πρόνοιας, 
προγράμματα πολιτικών υγείας, ασφαλιστικούς κλάδους υγείας 
και κέντρα αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 

Ένα μεταπτυχιακό προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βελτιώνει την απασχολησιμότητα. Το Πρόγραμμα στη Διοίκηση 
Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας απευθύνεται σε άτομα που έχουν στόχο την ανέλιξή τους σε καίριες θέσεις του τομέα της Υγείας, 
σε Κρατικά ή Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια και σε μονάδες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας.

Απευθύνεται σε υποψήφιους/ες προερχόμενους/ες από τους τομείς των Επιστημών Υγείας, Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικής 
και των Κοινωνικών Επιστημών.  

Το Πρόγραμμα προσφέρεται τόσο εξ αποστάσεως όσο και δια ζώσης, δίνοντας στους/στις φοιτητές/τριες τη δυνατότητα να 
συνδυάσουν τις σπουδές με την εργασιακή τους καθημερινότητα. Κι αυτό γιατί και τα δια ζώσης μαθήματα προσφέρονται κατά τις 
απογευματινές ώρες. 

Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Frederick έχει διακριθεί για την υψηλή ποιότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που 
προσφέρει, λαμβάνοντας το Πιστοποιητικό Αριστείας E-xcellence Label for Associates in Quality από το European Association of 
Distance Teaching Universities – EADTU, διάκριση που πολύ λίγα Πανεπιστήμια της Ευρώπης κατέχουν.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Το Πρόγραμμα, το πρώτο στο είδος του στον χώρο 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, πλήρες 
και ολοκληρωμένο, καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνώσεων για 
την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες θεωρούνται σήμερα 
απαραίτητες από τους/τις επαγγελματίες υγείας τόσο στις 
Υπηρεσίες όσο και στις Μονάδες Υγείας. Κι αυτό γιατί οι 
σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της Υγείας είναι ήδη μπροστά 
μας: από τη μεγάλη μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του 
Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) μέχρι την προσαρμογή και 
αντιμετώπιση κρίσεων όπως αυτή της πανδημίας της νόσου 
Covid-19 αλλά και τις απαιτήσεις και προσδοκίες των ασθενών 
από τον τομέα και τις ταχέα μεταβαλλόμενες τεχνολογικές 
καινοτομίες στον χώρο της Υγείας. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η σύγχρονη Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας απαιτεί 
άτομα με γνώση τόσο στα ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης 
όσο και στα θέματα Υγείας. Προϋποθέτει, επιπλέον, τη 
σύνθετη γνώση του διοικητικού και επιχειρηματικού κόσμου, 
των υπηρεσιών και της διαχείρισης της υγείας. Σκοπός του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Μονάδων και 
Υπηρεσιών Υγείας είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση της 
επόμενης γενιάς ανώτερων στελεχών στον δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα Υγείας, για τον νέο τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του υγειονομικού χώρου. Επιπλέον, το Πρόγραμμα 
συμβάλλει στη γνώση για την αποτελεσματική διοίκηση των 
μονάδων υγείας και την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων, 
τη βελτίωση της οργάνωσης και συντονισμού των υπηρεσιών 
υγείας, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση 
ποιότητας της εργασίας μέσα από την παροχή γνώσεων σε 
θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 
υπηρεσιών υγείας.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών 
και Μονάδων Υγείας του Πανεπιστημίου Frederick προσφέρεται 
από τη Σχολή Επιστημών Υγείας σε συνεργασία με τη Σχολή 
Νομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με σκοπό να προετοιμάσει 
στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανά να προσεγγίζουν 
διεπιστημονικά αυτό τον απαιτητικό, ζωτικής σημασίας τομέα. 
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Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος ECTS Ώρες

ΜΗΜ 521 Συστήματα Υγείας - Πολιτική Υγείας και
Αξιολόγηση Υπηρεσιών και Προγραμμάτων Υγείας 

10 4

MHM 522 Αρχές Διοίκησης - Ηγεσία και Διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού 

10 4

MHM 523 Eπιδημιολογία – Δημόσια Υγεία 5 3

MHM 507 Διαχείριση Ποιότητας Υγείας 5 2

MHM 524 Επιχειρησιακό Μάνατζμεντ και Marketing
Υπηρεσιών Υγείας 

10 4

MHM 525  Οικονομικά της Υγείας και Χρηματοοικονομικό
Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας. Τα Οικονομικά
της Υγειονομικής και Φαρμακευτικής Πολιτικής 

10 4

MHM 526 Μεθοδολογία της Έρευνας:
- Ερευνητικές μέθοδοι
- Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
- Εκπόνηση Ερευνητικού Πρωτόκολλου Διατριβής
- SPSS  

5 3

MHM 527 Πληροφορική της Υγείας 5 2

ΜΗΜ 528 Κοινωνιολογία, Βιοηθική και Δίκαιο της Υγείας  10 2

ΜΗΜ 515 Διατριβή 20 -

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα  70
Διατριβή  20
Σύνολο 90

Για την επιτυχή ολοκλήρωσή του απαιτείται 
η συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους
φοίτησης. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διατριβής


