ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ»
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου προσκαλεί για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 υποψήφιους φοιτητές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας» (ΦΕΚ ίδρυσης 2805/τ. Β/22-12-2015).
Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απόκτηση
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ακόλουθες δυο (2) κατευθύνσεις:
1. Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας κι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Διοίκησης Τεχνολογίας, Πληροφορικής κι Επικοινωνιών στην Υγεία

Σκοπός και στόχοι του ΠΜΣ
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή, στους συμμετέχοντες, μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο χώρο
της Διοίκησης και των Οικονομικών της Υγείας αλλά και η υποστήριξη του έργου τους με
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
i.
η εκπαίδευση επιστημόνων στο χώρο της Υγείας ικανών να διαμορφώνουν πολιτικές
και να λαμβάνουν αποφάσεις
ii.
η προετοιμασία υψηλού επιπέδου επιστημόνων, ώστε να είναι σε θέση να
στελεχώνουν με επιτυχία νευραλγικούς τομείς του χώρου της Υγείας τόσο του
Δημοσίου αλλά και του Ιδιωτικού τομέα.
iii.
την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που άπτονται του
αντικειμένου της Διοίκησης, των Οικονομικών και των Τεχνολογιών Υγείας.

Τοποθεσία
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου στην πόλη της
Καλαμάτας.

Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ορίζεται στους σαράντα (40).

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, ως υποψήφιοι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ
148/τ.Α΄). Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με επαγγελματική εμπειρία
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

Δίδακτρα
Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000€, τα οποία
καταβάλλονται σε δόσεις, ως εξής:
 1η Δόση 800€ με την εγγραφή,
 2η Δόση 600€ έως 28-2-2017 και
 3η Δόση 600€ έως 30-6-2017

Εναλλακτικά, για τους μελλοντικούς φοιτητές του ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας, έχει
εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποπληρωμής των διδάκτρων μέσω της Τράπεζας Πειραιώς μέσω
άτοκων δόσεων, το πλήθος των οποίων θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί.

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο ΠΜΣ μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του
Προγράμματος φάκελο υποψηφιότητας από 24 Ιουνίου 2016 έως 5 Αυγούστου 2016. Ο φάκελος
υποψηφιότητας θα κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:
Γραμματεία ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας
Νεό κτίριο Γραφείο Γ 0.04
ΤΕΙ Πελοποννήσου
Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος, Μεσσηνία

Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον
φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:
1. Αίτηση Συμμετοχής στο ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα Υγείας (διατίθεται από τη
Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα)
2. Ευκρινές αντίγραφο Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή άλλων ισότιμων με ΑΕΙ σχολών
(εσωτερικού ή εξωτερικού). Ειδικότερα, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού
απαιτείται πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, στο
οποίο θα αναγράφεται η βαθμολογία με ακρίβεια 2 δεκαδικών.
3. Ευκρινές αντίγραφο Αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
4. Αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας. Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί
ευκρινές αντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι
επικυρωμένο.

5. Δύο συστατικές επιστολές (σε σφραγισμένους φακέλους). Οι συστατικές επιστολές μπορούν
να είναι από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή από εργοδότες/συνεργάτες και συστήνεται να συμπληρώνονται στο
ειδικό έντυπο του τμήματος, το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την
ιστοσελίδα http://tms.teipel.gr).
6. Ευκρινές αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
7. Βιογραφικό σημείωμα, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική,
επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψήφιου, σύμφωνα με το
πρότυπο Europass.
8. Τυχόν επιπλέον τεκμήρια που ενισχύουν την υποψηφιότητα. Π.χ.:


Αποδεικτικό γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή γερμανικής), εφόσον υπάρχει.



Πρόσθετο τίτλο σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του αρμόδιου
οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού.



Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον υπάρχει, ή πιστοποιητικό ισοτιμίας του
αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές
εξωτερικού.



Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ
(εφόσον υπάρχουν)



Συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια, άλλες δραστηριότητες που δεν περιλαμβάνονται
στα ανωτέρω αλλά αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Αξιολόγηση
Βαθμολογία Πτυχίου - Συντελεστής βαρύτητας 40%




Σχολές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Επαγγελμάτων Υγείας καθώς και Διοίκησης – Οικονομίας
στην Υγεία: βαθμός πτυχίου × 10
Σχολές Θετικών και Διοικητικών – Οικονομικών Επιστημών: βαθμός πτυχίου × 8
Όλες οι λοιπές σχολές Πανεπιστημίων – Τ.Ε.Ι.: βαθμός πτυχίου × 6

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσαυξάνει τη βαθμολογία του υποψηφίου κατά
30%
Βαθμολογία Επαγγελματικής Εμπειρίας 20%
Κάθε μήνας μοριοδοτείται με 2 μόρια με ανώτατο τα 120 μόρια.
Βαθμολογία Αγγλικών - Συντελεστής βαρύτητας 10%
Καλή Γνώση

40

Πολύ Καλή Γνώση

60

Άριστη Γνώση

80

Βαθμολογία Συνέντευξης - Συντελεστής βαρύτητας 30%

Η επιτροπή αξιολογεί:
α) Την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων.
β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα καριέρας.
γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εκτός της πτυχιακής εργασίας.
ε) Τις συστατικές επιστολές που έχουν αποσταλεί.
στ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας κλπ.)
Η επιτροπή βαθμολογεί με άριστα το 120 (ξεκινώντας πάντα από τη μονάδα).

Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://tms.teipel.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία
του Προγράμματος (τηλ: 2721045300, email: tms@teipel.gr)

