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Περιγραφή

Γενικοί Στόχοι

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.

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.
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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.

	
Επιλύουν μόνοι τους θέματα Δημόσιας Υγείας.

Ειδικοί Στόχοι

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

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.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
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.
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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.

	
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.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (MPH)

Διάρκεια Σπουδών
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.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

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

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γλώσσα
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.
Κριτήρια και Διαδικασία Eισδοχής
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 ΠΤΥΧΙΟΥ

Π.Μ

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

24

70

6

20

30

90

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

24

70

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ

ECTS

MPH 695 Διπλωματική Εργασία

6

20

Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

6

20

Διπλωματική Εργασία
Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Σύνολο ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣIΑ
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