
Μεταπτυχιακό σε «Οικονομικά και 

Διοίκηση Υγείας» 

Πολύτιμα εφόδια σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να «βουτήξουν» στο 

αντικείμενο των οικονομικών και της διοίκησης της υγείας, επιδιώκει να προσφέρει 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 

Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Το πρόγραμμα «Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας», του ακαδημαϊκού κύκλου 

2016-2018 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κάλυψη αναγκών σε θέματα 

αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του 

ιδιωτικού τοµέα. 

Όπως τονίζει το Παν. Πειραιά, αντικείμενο του Προγράµµατος είναι η παροχή 

εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να 

δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας. 

Δεκτοί θα γίνουν, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τµηµάτων Οικονομικών Επιστημών, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστημών Υγείας (ή άλλων συναφών Τµηµάτων) 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και τα μαθήματα 

ξεκινούν τον Οκτώβριο και οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως της 10 Ιουνίου στη 

Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα 

κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη, ενώ για την παρακολούθηση του εν λόγω 

μεταπτυχιακού προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά: 

 Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας (όπως το υπόδειγμα: http://msc-

hem.gr/files/aitisi_ypovolis_dikaiologitikon.pdf) 

 Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (όπως στο υπόδειγμα: http://msc-

hem.gr/files/cv.pdf) 

 Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

 Δύο συστατικές επιστολές (σφραγισμένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα 

http://msc-hem.gr/files/sistatiki_epistoli.pdf) 

 Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή 

Γαλλικής ή Γερμανικής (επιπέδου Β2) 

 Δύο πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου, με το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου οπισθογραφημένο 

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που 

αποδεικνύεται από πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 

Πανεπιστημίου ή βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
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Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2 (Γ’) 

του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

 Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών 

από Τριτοβάθμια Ιδρύματα της αλλοδαπής (επικυρωμένο αντίγραφο) 

 Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

 Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν 

υπάρχουν) 

 Επιπρόσθετα προσόντα, υποτροφίες, ειδικά σεμινάρια, μαθήματα σε 

Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης κλπ. (εάν υπάρχουν) 

Η συμπληρωμένη αίτηση και τα σχετικά επίσημα δικαιολογητικά υποβάλλονται 

καθημερινά στη γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην παρακάτω 

διεύθΠανεπιστήμιο Πειραιώς – Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 

Καραολή και Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (Κεντρικό κτήριο, ημιώροφος, γραφείο 

110) 

Τηλ.: 210 4142077, 210 4142080 Fax : 210 4142346 

email: kkouts@unipi.gr 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.msc-hem.gr/ 

υνση, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή: 

 

 

http://www.msc-hem.gr/

