ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩ
Σµήµα Οικονομικής
Επιστήμης

Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ
Σμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων

Τν Τµήµα Οηθνλνκηθήο Επηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο ζε ζύκπξαμε κε
ην Τκήκα Δηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ ηνπ Τ.Ε.Ι. Πεηξαηά, πξνζθαινύλ ππνςεθίνπο
θνηηεηέο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ
Σπνπδώλ (Π.Μ.Σ.) «Δηνίθεζε ηεο Υγείαο» (M.Sc. in Health Management).
Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάµµαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζηε ∆ηνίθεζε ηεο
Υγείαο είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, έηζη ώζηε λα
θαηαζηνύλ ηθαλνί λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα δξάζεσλ πνπ νξίδεη ε
Παγθόζκηα Οξγάλσζε Υγείαο. Σηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο ηνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε
θάιπςε αλαγθώλ ζε ζέκαηα απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο ησλ νξγαληζκώλ Υγείαο,
ηόζν ηνπ δεκνζίνπ όζν θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνµέα.
Σην κεηαπηπρηαθό πξόγξαµµα γίλνληαη δεθηνί, µεηά από επηινγή, πηπρηνύρνη
Τµεµάησλ Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ, ∆ηνίθεζεο Επηρεηξήζεσλ, Επηζηεκώλ Υγείαο
(ή άιισλ ζπλαθώλ Τµεµάησλ) Παλεπηζηεκίσλ θαη Τ.Ε.Ι. ηεο εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζµέλσλ νµνηαγώλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. Τν πξόγξαµµα είλαη
δηεηνύο δηάξθεηαο (4 εμάκελα) θαη ηα µαζήµαηα αξρίδνπλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2013.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα µπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αηηήζεηο από 15.04.2013 έως
21.06.2013 ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Επηζηήκεο. Σπλεµµέλα
ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία παξέρνληαη
ζηε Γξαµµαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. θαη ζην website ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο
(www.unipi.gr):
 Αίηεζε Υπνβνιήο Δηθαηνινγεηηθώλ (όπσο ην ππόδεηγκα:
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/aitisi.pdf)
 Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεµείσµα (όπσο ζην ππόδεηγκα:
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/viografiko.pdf)
 Επίζεκν επηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ / δηπιώκαηνο

 Επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθό αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο
 Δύν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (ζθξαγηζκέλεο ζε θαθέινπο από ηνλ ππνγξάθνληα
http://www.unipi.gr/akad_tmhm/oikon_epist/metapt/dioikisiYgeias/sistatiki.pdf)
 Επικςπωμένο αποδεικηικό καλήρ γνώζηρ ξένηρ γλώζζαρ Αγγλικήρ ή Γαλλικήρ
ή Γεπμανικήρ (επιπέδος Β2)
 ∆ύν έγρξσκεο θσηνγξαθίεο
νπηζζνγξαθεκέλν.

κε

ην

νλνκαηεπώλπκν

ηνπ

ππνςεθίνπ

 Απνδεηθηηθό γλώζεο ηεο Ειιεληθήο Γιώζζαο από ηνπο αιινδαπνύο, πνπ
απνδεηθλύεηαη από πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Ειιεληθνύ
Παλεπηζηεκίνπ ή Απνιπηήξην Ειιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή
πηζηνπνηεηηθό ειιελνκάζεηαο από ην Κέληξν Ειιεληθήο Γιώζζαο.
 Αλαγλώξηζε από ην ΔΟΑΤΑΠ γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ ηίηινπο ζπνπδώλ από
Τξηηνβάζκηα Ιδξύκαηα ηεο αιινδαπήο (επηθπξσκέλν αληίγξαθν)
 Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ)
 Εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, επηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο, δηαθξίζεηο (εάλ
ππάξρνπλ)
 Επηπξόζζεηα πξνζόληα, ππνηξνθίεο, εηδηθά ζεκηλάξηα, καζήκαηα ζε
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνύ, κειέηεο, κεηαπηπρηαθνί ηίηινη, πηπρία
ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θιπ. (εάλ ππάξρνπλ)
 Φσηναληίγξαθα ηνπ πηπρίνπ, ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο,
ηνπ απνδεηθηηθνύ γλώζεο ηεο μέλεο γιώζζαο, ηνπ βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο
θαη ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ΔΟΑΤΑΠ (όπνπ ηζρύεη).
Οη ππνςήθηνη, εθόζνλ πιεξνύλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, ζα θιεζνύλ ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Π.Μ.Σ. πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ. Τα
καζήκαηα ζα ιακβάλνπλ ρώξα θάζε Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή, 18:00 - 21:00, θαη
Σάββαην 09:00 – 15:00 *.
Η ζπκπιεξσκέλε αίηεζε θαη ηα ζρεηηθά επίζεκα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη
ζηελ γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.Σ. ζηελ παξαθάησ δηεύζπλζε, απηνπξνζώπσο ή κε
ζπζηεκέλε επηζηνιή:
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο - Γξακκαηεία Τκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Επηζηήκεο
Καξανιή θαη Δεκεηξίνπ 80, 18534 Πεηξαηάο (Κεληξηθό θηήξην, εκηώξνθνο)
Τει.: 210 4142077, 210 4142081 θαη 210 5381269
(Δεπηέξα, Τεηάξηε θαη Παξαζθεπή: 09.00 – 14.30, Τξίηε θαη Πέκπηε: 09.00-17.00)
Fax : 210 4142346
E-mail: healthm@teipir.gr
* Οη ώξεο θαη εκέξεο παξαθνινύζεζεο θαη νη ρώξνη δηεμαγσγήο καζεκάησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ.

