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Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι 
επίσημα εγγεγραμμένο στο μητρώο Πανεπιστημίων του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και προσφέρει πλήρως αναγνωρισμένα προγράμματα πτυχιακού (Bachelor Degree), μεταπτυχιακού (Master 
Degree) και διδακτορικού (Ph.D) επιπέδου.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από 
την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δομημένο με βάση τα Ευρωπαϊκά και Αμερικάνικα πρότυπα, το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις μιας πολυσχιδούς εκπαίδευσης 
και μιας ολοκληρωμένης παιδείας εξασφαλίζοντας την καταξίωση των φοιτητών του σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο.

Η νέα πανεπιστημιούπολη μπορεί να δεχθεί μέχρι και 7,000 φοιτητές και αποτελείται από υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας, ιδιόκτητα φοιτητικά 
διαμερίσματα και χώρους ψυχαγωγίας.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου βρίσκεται στη Λευκωσία, την πρωτεύουσα της Κύπρου. Η Λευκωσία 
είναι η μεγαλύτερη πόλη του νησιού και είναι το κέντρο οικονομικής και πολιτιστικής δραστηριότητας. 

Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο 
Κύπρου
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ΣΧΟλΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
λειτουργούν 5 Σχολές (9 Τμήματα) από τις 
οποίες προσφέρονται συνολικά 33 Πτυχιακά 
προγράμματα σπουδών (Bachelor Degree),  
11 Μεταπτυχιακά προγράμματα (Master Degree) 
και 6 Διδακτορικά προγράμματα (Ph.D): 

  Σχολή Ανθρωπιστικών και  
Κοινωνικών Επιστημών

 - Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστήμων

 -  Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
Συμπεριφοράς

 - Τμήμα Νομικής

  Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων  
Ιωάννη Γρηγορίου

 -  Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και 
Χρηματοοικονονομικών

 - Τμήμα Διοίκησης και Μάρκετινγκ

  Σχολή Θετικών Επιστημών 

 -  Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
και Μηχανικής 

 - Τμήμα Επιστημών Υγείας

  Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγωγής

 - Τμήμα Τεχνών

 - Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

  Ιατρική Σχολή 

ΜΕλΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑλΥΤΕΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
LAurEAtE IntErnAtIonAL unIvErSItIES

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος 
του μεγαλύτερου Διεθνούς Πανεπιστημιακού 
Οργανισμού Laureate International Universities.  
Ο διεθνής αυτός Οργανισμός αποτελούμενος από 
75 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 30 χώρες με 
σύνολο 800,000 φοιτητών, διαμορφώνει μια άλλη 
διάσταση στην κινητικότητα των φοιτητών, μέσω 
διαφόρων προγραμμάτων ανταλλαγής. O επίτιμος 
Chancellor της Laureate International Universities 
είναι ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής William J. Clinton. Επιπρόσθετα, 
μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, το 
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει 253 
συμφωνίες με 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ ΠΗΡΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ 
ECtS LABEL ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το 
πρώτο ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα 
στο οποίο εχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS 
Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια σημαντική 
διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας, τις 
άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί πως με την εν 
λόγω Ευρωπαϊκή αναγνώριση, το Ευρωπαϊκό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα 45 
Πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη που κατέχουν  
το ECTS Label.

 

Όπως είναι γνωστό, το ECTS είναι ένα ‘φοιτητο-
κεντρικό’ σύστημα που αφορά στη συσσώρευση 
και μεταφορά πιστωτικών μονάδων, και στοχεύει 
στη διαφάνεια και επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων και των διαδικασιών μάθησης. 
Γενικότερα, αποσκοπεί στη διευκόλυνση 
του προγραμματισμού, της παράδοσης, της 
αξιολόγησης, της αναγνώρισης και της επικύρωσης 
τίτλων σπουδών και ενοτήτων μάθησης, καθώς και 
της κινητικότητας των φοιτητών. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
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Η ίδρυση της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης αποτελεί ορόσημο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, αφού για πρώτη φορά -τον Οκτώβριο του 2013- προσφέρονται πλήρως αναγνωρισμένα 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου να προσφέρει πρόσβαση στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση 
σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, οι οποίοι, μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, 
οικογενειακών ή άλλων περιορισμών, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιο 
πρόγραμμα σπουδών. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναποκρίνεται στις 
σύγχρονες και αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας για μάθηση και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες σε θέματα 
εκπαίδευσης, μέσω προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης εφαρμόζει ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο παιδαγωγικό 
μοντέλο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο αυτό περιστρέφεται γύρω από ένα κεντρικό 
στοιχείο, τον εκπαιδευόμενο, και έχει ως βασικό στόχο τη διευκόλυνσή του στο δρόμο προς τη μάθηση 
και τη γνώση. 

Η επιτυχία του μοντέλου βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μάθησης, στις οποίες 
επιδρούν τρία βασικά στοιχεία που βρίσκονται πάντα παρόντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, έστω και 
με διαφορετικό βαθμό συμμετοχής κάθε φορά. Τα στοιχεία αυτά είναι η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, 
φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/μεντορισμός των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία 
μάθησης).

Το διδακτικό προσωπικό που συνεργάζεται με τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι μέλη ΔΕΠ 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ή εξωτερικοί συνεργάτες, όλοι τους με σημαντική ερευνητική 
και διδακτική δραστηριότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και με εμπειρία και επιμόρφωση στην 
Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας σε 
δραστηριότητες διδασκαλίας και εκμάθησης. Η επιστημονική τους εγκυρότητα σε ό,τι αφορά το γνωστικό 
τους αντικείμενο και οι πιστοποιημένες γνώσεις τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σε συνδυασμό με 
την άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εγγυώνται την 
ποιότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων προγραμμάτων.

Mονάδα 
Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού 
Πανεπιστημίου Κύπρου έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας (memoranda of collaboration) με πολύ 
σημαντικά Ανοικτά Πανεπιστήμια στην Κύπρο και το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, σε συνεργασία με 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει από κοινού μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο “Δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης”. Με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο έχει υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας που 
αφορά στην από κοινού προσφορά προγραμμάτων σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και στην 
ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και δημοσιεύσεων. Τέλος, με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Καταλωνίας 
(Universitat Oberta de Catalunya),  το οποίο ήταν το πρώτο  Πανεπιστήμιο στον κόσμο που πρόσφερε 
εξ’ολοκλήρου ηλεκτρονική μάθηση, έχει υπογραφεί συμφωνία συνεργασίας τόσο σε ερευνητικό επίπεδο 
όσο και σε θέματα επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΔΟΑΤΑΠ ΚΑΙ ΕΑΙΠ

Τα προγράμματα που προσφέρονται με την μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι 
αναγνωρισμένα από το “Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης” 
(ΔΟΑΤΑΠ) και από την “Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων” (ΕΑΙΠ) του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα 
Εξ Αποστάσεως Προγράμματα περιλαμβάνει: 

Υποδομή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
για τα  Εξ Αποστάσεως Προγράμματα

  Χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμμάτων 
και εφαρμογών για την εκπαιδευτική διαδικασία.

  Παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, 
προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  Δραστηριότητες μάθησης καθόλη τη διάρκεια 
του τετραμήνου με σκοπό την ανάπτυξη των 
προσδοκούμενων δεξιοτήτων από τους φοιτητές 
(50% της τελικής βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)

  Τελικές γραπτές εξετάσεις (50% της τελικής 
βαθμολογίας σε κάθε μάθημα)

  Διάφορους τρόπους σύγχρονης (τηλεδιάσκεψη,  
chat,  κτλ.) ή ασύγχρονης (ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο,  φόρουμ, κτλ.) επικοινωνίας.

 Έμπειρο και καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό.

  Άρτιες και επικαιροποιημένες πηγές/ εκπαιδευτικό 
υλικό.

  Σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard.

  Σύγχρονα εργαλεία για οργάνωση και διεξαγωγή 
τηλεσυναντήσεων (web-conference tools) και 
διαδικτυακής συνεργασίας.

  Πρόσβαση στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου.

  24ωρη online εξυπηρέτηση των φοιτητών για 
τεχνικά ζητήματα.

  Ακαδημαϊκος σύμβουλος για το μεντορισμό των 
φοιτητών.

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι φοιτητές στα εξ αποστάσεως προγράμματα προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά πεδία.  
 
Κοινό χαρακτηριστικό τους όμως είναι τα ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και η εμπιστοσύνη τους στο νέο -  
σχετικά - εκπαιδευτικό μοντέλο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Προέρχονται κυρίως από την Ελλάδα,   
την Κύπρο, την Ευρώπη γενικότερα, αλλά και άλλες χώρες του εξωτερικού. 
 
Πέρα από τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, τα οποία ορίζονται ξεχωριστά από το κάθε πρόγραμμα 
σπουδών, η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη (τηλεφωνική ή διαδικτυακή). 

MΟΝΑΔΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών “Δημόσια Υγεία” είναι να δώσει στους 
φοιτητές την ευκαιρία να αποκτήσουν τις γνώσεις 
και δεξιότητες να εργάζονται ως εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες στη Δημόσια Υγεία στο Δημόσιο 
και Ιδιωτικό τομέα, καθώς και σε εθελοντικούς 
και Mη Kυβερνητικούς Oργανισμούς. Για την 
επιτυχία του στόχου αυτού, παρέχουμε στους 
φοιτητές την ευκαιρία να μελετήσουν ένα ευρύ 
πεδίο γνώσεων από όλο το φάσμα της Δημόσιας 
Υγείας. Ταυτόχρονα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
στη Δημόσια Υγεία προσβλέπει στην ενημέρωση 
των φοιτητών στις κύριες επιστημονικές αρχές 
που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της σύγχρονης 
Δημόσιας Υγείας, να αποκτήσουν τις ικανότητες 
να μελετούν από μόνοι τους, να προσεγγίζουν και 
λύουν προβλήματα της Δημόσιας Υγείας με κριτική 
προσέγγιση, καθώς επίσης να προσδιορίζουν 
το περιβάλλον εκείνο που θα τους επιτρέπει να 
επανεκτιμούν θεσμούς και αξίες.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η ολοένα αυξανόμενη σημασία της Δημόσιας 
Υγείας καθιστά αναγκαία την απόκτηση ενός 
βασικού κορμού γνώσεων για τη Δημόσια Υγεία, 
τόσο από τους επαγγελματίες λειτουργούς υγείας 
όσο και από άλλους σπουδαστές του σχετικού 
χώρου. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, συνιστά 
ακριβώς έναν πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί 
το πνεύμα με το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας αντιμετωπίζει σήμερα τη Δημόσια Υγεία. 

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος στη 
Δημόσια Υγεία είναι να εστιασθεί στα μείζονα 
προβλήματα Δημόσιας Υγείας, στο ρόλο που 
διαδραματίζουν και την καθοδήγηση που δίδουν 
οι Διεθνείς Οργανισμοί που ασχολούνται με τη 
Δημόσια Υγεία και στο ρόλο και στις αρμοδιότητες 
των λειτουργών δημόσιας υγείας.

Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
ασχολείται επίσης με τις στρατηγικές - πρακτικές για 
την εφαρμογή των δράσεων της Δημόσιας Υγείας 
και στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.  
Και αυτό, διότι τα προβλήματα Δημόσιας Υγείας 
αντιμετωπίζονται σήμερα με συστηματικό και 
σφαιρικό τρόπο, και εμπλέκουν στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων το επιστημονικό ενδιαφέρον 
πολλών διαφορετικών επαγγελματικών ομάδων, 
επιβεβαιώνοντας έτσι τον διεπιστημονικό 
χαρακτήρα της Δημόσιας Υγείας. 

Δημόσια Υγεία
(18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO)
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Στα επί μέρους μαθήματα του προγράμματος 
αναλύονται οι έννοιες της υγείας, της δημόσιας 
υγείας, της πρόληψης των νόσων και της 
προαγωγής της υγείας. Περιγράφονται οι δομές 
Δημόσιας Υγείας και ο ρόλος των διεθνών 
οργανισμών (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπης κ.α). 
Προσεγγίζονται οι έννοιες της εκτίμησης της υγείας 
των πληθυσμών με τη χρήση των δεικτών υγείας. 
Αναλύονται τα μεταδοτικά και τα μη μεταδοτικά 
νοσήματα, η επιτήρησή τους καθώς οι στρατηγικές 
και οι πολιτικές πρόληψής τους. Προσεγγίζονται 
επίσης σύγχρονα προβλήματα δημόσιας υγείας 
όπως η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση του 
περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, οι εκφυλιστικές 
ασθένειες, οι χρόνιες ασθένειες και τα δικαιώματα 
των ασθενών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το Πρόγραμμα θα δώσει στους φοιτητές ένα 
πυρήνα γνώσεων που ακολουθεί το πνεύμα με 
το οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και 
η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν σήμερα 
τη Δημόσια Υγεία και εστιάζεται στα μείζονα 
προβλήματα της Δημόσιας Υγείας στο διεθνές και 
τοπικό πλαίσιο και αναπτύσσει στρατηγικές και 
πρακτικές για την εφαρμογή των δράσεων της 
Δημόσιας Υγείας μέσα στο υπάρχον νομοθετικό 
πλαίσιο της Κύπρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Με τις γνώσεις 
που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση 
να προσεγγίζουν όλα τα σύγχρονα προβλήματα 
δημόσιας υγείας, όπως τα χρόνια και λοιμώδη 
νοσήματα, η γήρανση του πληθυσμού, η ρύπανση 
του περιβάλλοντος, η ψυχική υγεία, τα δικαιώματα 
των ασθενών κ.ά. Με την αποφοίτηση θα έχουν 
τη δυνατότητα εκτίμησης και παρακολούθησης 
της υγείας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και θα 
μπορούν να σχεδιάζουν στρατηγικές πρόληψης. 
Τέλος, θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την 
ταυτότητα του επαγγελματία της Δημόσιας Υγείας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 
φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

  Αναλύουν τους παράγοντες που καθορίζουν την 
ασθένεια, και επεξηγούν πως αυτοί επηρεάζουν 
τη Δημόσια Υγεία.

  Επιλύουν μόνοι τους θέματα Δημόσιας Υγείας.

  Αναλύουν και χρησιμοποιούν τις μεθόδους 
της επιστήμης της Δημόσιας Υγείας για την 
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

  Συντάσσουν, σχολιάζουν και παρουσιάζουν 
δεδομένα που οι ίδιοι σχεδίασαν και συνέλεξαν.

  Προσεγγίζουν με επαγγελματισμό τους κανόνες 
και τις αξίες που διέπουν τη Δημόσια Υγεία.

  Περιγράφουν τις θεωρίες και τα μοντέλα που 
σχετίζονται με την επιστήμη της Δημόσιας 
Υγείας σε συγκεκριμένους εξειδικευμένους 
τομείς.

  Προσδιορίζουν την ταυτότητα του επαγγελματία 
της Δημόσιας Υγείας.

  Περιγράφουν τις κύριες επιστημονικές αρχές 
που συμβάλλουν στη σύγχρονη προσέγγιση της 
Δημόσιας Υγείας. 

  Επεξηγούν τους παράγοντες που προσδιορίζουν 
τις ασθένειες, και πως αυτοί επηρεάζουν τη 
Δημόσια Υγεία.

  Λύνουν προβλήματα, εξηγούν και αναπτύσσουν 
πληροφορίες και δεδομένα που έχουν συλλέξει 
οι ίδιοι με κριτική προσέγγιση.

  Αναλύουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην 
Ηγετική Διεύθυνση.

  Περιγράφουν τις θεωρίες του μάνατζμεντ και την 
προσέγγιση στη σύγχρονη ηγετική διεύθυνση 
και αντίληψη.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟλΗΣΗΣ

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε 
διάφορους τομείς της Δημόσιας Υγείας, όπως 
Διευθυντικά στελέχη Νοσοκομείων (Δημόσιων και 
Ιδιωτικών), Διοικητικοί Λειτουργοί σε Νοσοκομεία 
και Λειτουργοί Υγείας στο Υπουργείο Υγείας. 
Ταυτόχρονα, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
στη Δημόσια Υγεία αναγνωρίζεται ως προσόν 
για να διεκδικήσει ο κάτοχός του προαγωγή, 
όπως στο ιατρικό επάγγελμα τη θέση Ανώτερου 
και Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού, Διευθυντή 
Νοσοκομείου και Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών 
και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας. Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση των οδοντιάτρων σε αντίστοιχες 
θέσεις, των φαρμακοποιών, των νοσηλευτών, 
των υγειονομικών επιθεωρητών, των λειτουργών 
ψυχικής υγείας και στελεχών κλινικών εργαστηριών. 
Θα μπορούν επίσης να εργαστούν ως ανεξάρτητοι 
σύμβουλοι στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (MPH)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η ελάχιστη διάκεια φοίτησης για ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά τετράμηνα 
(πλήρης φοίτησης). Στην προσπάθειά μας να 
προσαρμόσουμε τα εξ αποστάσεως προγράμματα 
στις επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις 
των φοιτητών, προσφέρουμε, τη δυνατότητα 
μερικής φοίτησης.

ΥλΙΚΟ - ΠΗΓΕΣ
Οι φοιτητές λαμβάνουν έγκυρο και επικαιροποι-
ημένο εκπαιδευτικό υλικό που είτε έχει συνταχθεί 
αποκλειστικά για το παιδαγωγικό μοντέλο της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε έχει προσαρμοστεί 
ανάλογα από τους διδάσκοντες του προγράμματος.

ΓλΩΣΣΑ
Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. 
Αυτή σημαίνει ότι τόσο το βασικό εκπαιδευτικό 
υλικό, όσο και οι δραστηριότητες αξιολόγησης 
προσφέρονται στα Ελληνικά. Παρόλα αυτά, κρίνεται 
χρήσιμη η γνώση της Aγγλικής γλώσσας, κυρίως για 
την καλύτερη μελέτη της βιβλιογραφίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ EΙΣΔΟΧΗΣ
Πτυχίο ή ισότιμο προσόν από αναγνωρισμένο 
Πανεπιστήμιο στην Ιατρική, Οδοντιατρική, 
Φαρμακευτική, Περιβαλλοντική Υγιεινή, Βιοχημεία, 
Ψυχολογία, Φυσικοθεραπεία, Γενική Νοσηλευτική, 
ή Ψυχιατρική Νοσηλευτική, Διοίκηση, Οικονομικά, 
Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για Αίτηση 
Εισδοχής
  Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής που πρέπει να 

συνοδεύεται με το τέλος εισδοχής €52

  Βιογραφικό Σημείωμα

  Επίσημο αντίγραφο πτυχίου από αναγνωρισμένο 
πανεπιστήμιο

  Επίσημο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας

  Απολυτήριο Λυκείου

  Μία συστατική επιστολή

  Αποδεικτικά στοιχεία για εργασιακή πείρα 
(εάν υπάρχει)

  Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της 
Αγγλικής Γλώσσας (εάν υπάρχουν)

  Μία μικρή φωτογραφία

   Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία ο 
υποψήφιος φοιτητής θεωρεί ότι στηρίζουν 
την αίτηση του, όπως βραβεία, ακαδημαϊκές 
διακρίσεις, άλλα ειδικά προσόντα και γνώσεις.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ Π.Μ ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα 24 70

Διπλωματική Εργασία 6 20

Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECtS 30 90

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤλΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ ECTS

MPH 601 Επιδημιολογία I 3 10

MHP 602 Οικονομικά της Υγείας 3 8

MPH 603 Ποιότητα στην Υγεία 3 10

MPH 604 Εισαγωγή στην Δημόσια Υγεία 3 8

MPH 611 Διοίκηση και Ηγεσία 3 7

MPH 612 Βιοστατιστική 3 10

MPH 615 Επιδημιολογία II 3 7

MPH 613 Προαγωγή της Υγείας 3 10

Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECtS 24 70

ΔΙΠλΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣIΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤλΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Π.Μ ECTS

MPH 695 Διπλωματική Εργασία 6 20

Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECtS 6 20
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