Πανεπιστήµιο Πειραιώς - Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης

Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Το Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς σε σύµπραξη µε
το Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, προσκαλούν υποψηφίους
φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «∆ιοίκηση της Υγείας» (Master of Science in Health
Management).
Αντικείµενο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ∆ιοίκηση της
Υγείας είναι η παροχή εκπαίδευσης σε µεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να
καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει η
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας. Στους βασικούς σκοπούς του περιλαµβάνεται και
η κάλυψη αναγκών σε θέµατα αποτελεσµατικής διοίκησης των οργανισµών
Υγείας, τόσο του δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα.
Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, πτυχιούχοι
Τµηµάτων Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Επιστηµών Υγείας
(ή άλλων συναφών Τµηµάτων) Πανεπιστηµίων και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραµµα είναι
διετούς διάρκειας (4 εξάµηνα) και τα µαθήµατα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2012.
Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 23.04.2012 έως
26.05.2012 στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.
Συνηµµένα θα πρέπει να προσκοµίσουν, τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία
παρέχονται στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. και στο website του Πανεπιστηµίου
Πειραιώς (www.unipi.gr),:
·

Αίτηση Υποβολής ∆ικαιολογητικών (όπως το πρωτότυπο)

·

Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (όπως στο υπόδειγµα)

·

Επίσηµο επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου / διπλώµατος

·

Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας (µε ακρίβεια δυο
δεκαδικών ψηφίων)

·

∆ύο συστατικές επιστολές (σε έντυπα του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος
όπως το πρωτότυπο, σφραγισµένες σε φακέλους από τον υπογράφοντα)

·

Επικυρωµένο αποδεικτικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής
ή Γερµανικής (επιπέδου Β2).

·

∆ύο έγχρωµες φωτογραφίες µε το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου
οπισθογραφηµένο.

·

Αποδεικτικό γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας από τους αλλοδαπούς, που
αποδεικνύεται από πτυχίο ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού
Πανεπιστηµίου ή Απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυµνασίου ή
πιστοποιητικό ελληνοµάθειας από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

·

Αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ 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 αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
αιτήσεων. Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν
σε προσωπική συνέντευξη.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.
Τα µαθήµατα θα λαµβάνουν χώρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 18:00 - 21:00,
και Σάββατο 09:00 – 15:00 *.
Η συµπληρωµένη αίτηση και τα σχετικά επίσηµα δικαιολογητικά υποβάλλονται
στην γραµµατεία του Π.Μ.Σ. στην παρακάτω διεύθυνση, αυτοπροσώπως ή µε
συστηµένη επιστολή:
Τ.Ε.Ι. Πειραιά – Γραµµατεία Π.Μ.Σ.
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «∆ιοίκηση της Υγείας»
(∆’ κτήριο, 2ος όροφος, γραφείο 304)
Θηβών 250 & Πέτρου Ράλλη,
122 44 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5381269
(∆ε: 10:30 – 15:00, Τρ-Πε-Σα: 09:00 – 15:00, Τε-Πα: 15:00 – 21:00)
Fax : 210 5697511
E-mail: healthm@teipir.gr

* Οι ώρες και ηµέρες παρακολούθησης και οι χώροι που γίνονται τα µαθήµατα
µπορεί να τροποποιηθούν λόγω εκτάκτων αναγκών.

