
 

 

 
 

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΣΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΥΓΕΙΑ  

Τμ Τμήμα Οηθμκμμηθώκ Επηζηεμώκ ημο  Εζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ ζε 

ζοκενγαζία με ημ Τμήμα Πμιηηηθήξ Επηζηήμεξ θαη Δεμόζηαξ Δημίθεζεξ ακαθμηκώκεη ηεκ πνόζθιεζε 

εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ γηα ημ Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ Σπμοδώκ (ΠΜΣ) ζηεκ Δημίθεζε θαη 

Δηαπείνηζε Οηθμκμμηθώκ Μμκάδςκ θαη Ονγακηζμώκ (ΔΔΟΜΟ) με θαηεύζοκζε ηεκ Διαςείοιζη Πόοωμ 

και Οογαμιζμώμ Τγείαπ. Η εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία πμο αθμιμοζείηε ζημ πιαίζημ ηεξ  ζογθεθνημέκεξ 

θαηεύζοκζεξ είκαη ε μηθηή, δειαδή πναγμαημπμηείηαη ηόζμ με ηε πνήζε ζομβαηηθμύ ζοζηήμαημξ(δηδαζθαιία 

ζε αίζμοζα) όζμ θαη με ηε πνήζε μεζόδςκ ελ' απμζηάζεςξ εθπαίδεοζεξ. 

κξπόπ Ποξγοάμμαηξπ: 

Τμ Πνόγναμμα ζημπεύεη θαηά πνώημ ζηεκ εθπαίδεοζε επηζηεμόκςκ ζε ζύγπνμκμοξ ημμείξ ηεξ μηθμκμμηθήξ 

επηζηήμεξ θαη ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ πόνςκ ογείαξ θαη θαηά δεύηενμ ζηεκ ελεηδίθεοζε ημο εθπαηδεοόμεκμο 

ζημκ επηζηεμμκηθό ημμέα ηςκ Οικξμξμικώμ ηηπ Τγείαπ. Οιμθιενώκμκηαξ ημ Πνόγναμμα, μη θμηηεηέξ ζα 

είκαη πιήνςξ πνμεημημαζμέκμη γηα ηεκ ορειμύ επηπέδμο ζηειέπςζε ηςκ δημηθεηηθώκ, μηθμκμμηθώκ θαη 

ενεοκεηηθώκ ημεμάηςκ ηςκ μνγακηζμώκ ογείαξ ημο ηδηςηηθμύ θαη δεμμζίμο ημμέα, (Υπμονγεία, Νμζμθμμεία, 

Φανμαθμβημμεπακίεξ, Ενεοκεηηθά Κέκηνα θιπ) θαζώξ θαη δηεζκώκ μνγακηζμώκ (Π.Ο.Υ, Παγθόζμηα 

Τνάπεδα, Εονςπασθή Επηηνμπή, Δηεζκείξ Μ.Κ.Ο). Επηπιέμκ, ημ πνόγναμμα ζθμπεύεη ζηεκ θαηάνηηζε 

εηδηθεομέκςκ επηζηεμόκςκ ηθακώκ κα ζομβάιιμοκ ζηε δηαδηθαζία ακάθαμρεξ θαη εθζογπνμκηζμμύ ημο 

Τμμέα ηεξ Υγείαξ. 

Οη θμηηεηέξ, με ηεκ επηηοπή μιμθιήνςζε ηςκ ζπμοδώκ ημοξ, ζα απμθημύκ επίζεμμ Μεηαπηοπηαθό 

Δίπιςμα Εηδίθεοζεξ από ημ Τμήμα Οηθμκμμηθώκ Επηζηεμώκ θαη Πμιηηηθώκ Επηζηεμώκ & Δεμόζηαξ 

Δημίθεζεξ ημο Εζκηθμύ θαη Καπμδηζηνηαθμύ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ.  

Κύοιεπ Θεμαηικέπ Εμόηηηεπ  

 

 Οικξμξμία και Διξίκηζη Τπηοεζιώμ Τγείαπ 

 Ανιξλόγηζη Τπηοεζιώμ Τγείαπ 

 Υοήμαηξ-Οικξμξμική Διαςείοιζη 

 Φάομακξ-Οικξμξμία 

 Διεθμείπ Οογαμιζμξί και Πξλιηικέπ Τγείαπ 

 Μεθξδξλξγία Έοερμαπ 

 

Ομαδικέπ ρμβξρλερηικέπ ρμαμηήζειπ (Ο): 

Οη ΟΣΣ ημο ΠΜΣ πναγμαημπμημύκηαη θονίςξ ζε Αζήκα, με βάζε ηε μόκημε θαημηθία ηςκ θμηηεηώκ θαη 

πναγμαημπμημύκηαη Σάββαημ ή Κονηαθή. O ειάπηζημξ ανηζμόξ θμηηεηώκ πμο απαηηείηαη πνμθεημέκμο κα 

δεμημονγεζεί έκα ημήμα είκαη ηνηάκηα άημμα (≥ 30). 

Τπξβξλή Αιηήζεωμ: 

Οη αηηήζεηξ οπμβάιιμκηαη ζημ Γνοπάνεημ Μέγανμ πμο βνίζθεηαη Σμθμθιέμοξ 1 & Ανηζηείδμο 11(είζμδμξ 

από Ανηζηείδμο), ζημ 5μ όνμθμ, γναθείμ 508 θαη ειεθηνμκηθά μέζς ημο δηαδηθηοαθμύ ηόπμο:      

http://www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr/ ή ζημ email E-mail: mbahealthec@econ.uoa.gr 

Πληοξθξοίεπ:Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ μη εκδηαθενόμεκμη μπμνμύκ κα επηθμηκςκμύκ ηειεθςκηθά 

Δεοηένα έςξ Παναζθεοή (10:00 – 16:00) με ηεκ γναμμαηεία ημο  ζογθεθνημέκμο πνμγνάμμαημξ ζημ ηει. 

210-3689453, κα επηζθέπημκηαη ηεκ ηζημζειίδα ημο πνμγνάμμαημξ www.ddomo-mbahealth.econ.uoa.gr 
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