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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Τµήµα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού και το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε) διοργανώνουν συµπράττοντας και
λειτουργούν από το ακαδηµαϊκό έτος 2019- 2020 Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» σύµφωνα µε τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114).
Το Επισπεύδον Τµήµα, υπεύθυνο για τον συντονισµό και την οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ., είναι το Τµήµα
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) µε τίτλο «Διοίκηση Μονάδων
Υγείας και Πρόνοιας» χωρίς ειδικεύσεις.
Στην Αγγλική γλώσσα, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: Master of Science in Health & Welfare Units.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, όπως προβλέπεται από την
ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικότερα, δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι Τµηµάτων Διοίκησης και Οικονοµίας,
Τµηµάτων Επιστηµών της Υγείας, Τµηµάτων και Σχολών Κοινωνικών Επιστηµών, Τµηµάτων και
Σχολών Ανθρωπιστικών Επιστηµών, και Τµηµάτων και Σχολών Θετικών και Πολυτεχνικών Επιστηµών
από Πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθµός των εισακτέων ανά κύκλο σπουδών
(εισαγωγή το χειµερινό ή/και το εαρινό εξάµηνο) θα είναι ογδόντα (80). Με απόφαση της Συντονιστικής
Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθµοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν
ισοβάθµισαν στη µοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία (80η) θέση.
Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. και φοιτητές που έχουν περατώσει επιτυχώς τις
εξετάσεις όλων των µαθηµάτων τους και εκκρεµεί µόνο η ορκωµοσία 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 ο βαθµός του
πτυχίου. Η µόνη εκκρεµότητα θα είναι η ορκωµοσία. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται
µετά από την προσκόµιση αντιγράφου του πτυχίου τους.
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάµηνα. Tα δύο πρώτα εξάµηνα σπουδών περιλαµβάνουν
παρακολούθηση µαθηµάτων µε ευέλικτες µορφές µάθησης και συγκεκριµένα: α) το 65% των
µαθηµάτων πραγµατοποιείται µε διά ζώσης διδασκαλία η οποία πραγµατοποιείται οκτώ συγκεκριµένα
Σαββατοκύριακα κάθε εξάµηνο (Σάββατο 09:00-18:00 και Κυριακή 09:00-15:00), και β) το υπόλοιπο
35% των µαθηµάτων πραγµατοποιείται µε εξ αποστάσεως διδασκαλία (µέσω διαδικτυακής
πλατφόρµας). Το τρίτο εξάµηνο σπουδών στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωµατικής εργασίας και
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε εξ αποστάσεως επίβλεψη.
Η αναµενόµενη ηµεροµηνία έναρξης των µαθηµάτων είναι το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2019.
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.500 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρείς δόσεις ως εξής:
Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 850€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης και αποτελεί
προϋπόθεση για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ
Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 850€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και
αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο και όχι πέραν της 31ης
Ιανουαρίου 2020
Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 800€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και
αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου
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2020.

Οι ενδιαφερόµενοι προκειμένου να υποβάλλουν την αίτησή τους καλούνται όπως:
1. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραµµατεία του Μεταπτυχιακού, στο email: dpms@healthmaster.gr την αίτηση που βρίσκεται διαθέσιµη στην ιστοσελίδα (www.health-master.gr) έως τις
08/09/2019
2.

Συμπληρώσουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική αίτηση
https://forms.gle/zARFttdzurn1m6xh7 έως τις 08/09/2019.

στοιχείων

στο

σύνδεσμο

Η μη υποβολή μίας εκ των δύο αιτήσεων που προαναφέρονται συνεπάγεται την ακύρωση της
υποψηφιότητας.
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του µεταπτυχιακού αξιολογεί τους υποψηφίους για το Δ.Π.Μ.Σ.
σύµφωνα µε τo Ν. 3549/08 αρθρ.4, παρ.1. Η διαδικασία επιλογής των εισακτέων γίνεται µε
εξειδικευµένη µεθοδολογία µε την οποία µοριοδοτούνται τα προσόντα των υποψηφίων
(συµπεριλαµβανοµένης προσωπικής συνέντευξης, όχι διαδικτυακής), σύµφωνα µε τον Κανονισµό
Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. και το Ν. 4485/17. Τα κριτήρια που ποσοτικοποιούνται µέσω µοριοδότησης,
είναι:
Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Ανώτατα
Μόρια

1

Γενικός βαθµός πτυχίου (1 μόριο ανα βαθμό)

10

2

Βαθμολογία μαθημάτων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο

10

3

Συστατικές επιστολές (5 μόρια η κάθε μία)

20

4

Η κατοχή πτυχίων στην Αγγλική γλώσσα ανώτερου επιπέδου από αυτό
που συνιστά την προϋπόθεση συμμετοχής (Β2 5 μόρια, Γ1 – Γ2 10
μόρια)

10

5

Η καλή γνώση µιας επιπλέον ξένης γλώσσας εκτός των Αγγλικών (Β2 5
μόρια, Γ1 – Γ2 10 μόρια)

10

6

Μεταπτυχιακός (5 μόρια) ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών (10 μόρια)

20

7

Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (εάν υπάρχει), π.χ. ερευνητικές
εργασίες σε περιοδικά και συνέδρια, σχετικές με το αντικείμενο,
συμμετοχή σε ερευνητικά έργα κ.λπ. (1 μόριο ανα δημοσίευση ή
ερευνητικό έργο με μέγιστο τα 10 μόρια)

10

8

Συνέντευξη

10

ΣΥΝΟΛΟ

100

Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (όχι διαδικτυακή), σε πρόγραμμα που
θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν τα
έγγραφα τα οποία και επικαλούνται στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων προς υποστήριξη της αίτησης
υποψηφιότητας (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
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Συγκεκριμένα:
q Αίτηση (υπογεγραμμένη η ίδια αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά)
q Βιογραφικό Σημείωμα
q Φωτογραφία ταυτότητας
q Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (απλό φωτοαντίγραφο)
q Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο (απλό φωτοαντίγραφο)
q Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
q Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1 και πάνω) (απλό φωτοαντίγραφο)
q Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις
q Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (απλό φωτοαντίγραφο)
q Δύο Συστατικές επιστολές (από καθηγητή ΑΕΙ ή από εργοδότη). Η μη προσκόμιση των συστατικών
επιστολών δεν συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας& Πρόνοιας υπάρχουν
στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://health-master.gr

Η Διευθύντρια του
Δ.Π.Μ.Σ.
Χρυσούλα Χατζηγεωργίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Θεσσαλονίκη
Ιούλιος 2019
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