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Το Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή 

Αιματολογία, οργανώνουν και λειτουργούν σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια 

Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής, καινοτόμο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με 

χαρακτήρα εξειδίκευσης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».  

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για 

φοίτηση στο ανωτέρω πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης. 

 

Θεματικά πεδία εκπαίδευσης και εξειδίκευσης 

• Σύγχρονα συστήματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας- Εισαγωγή στην κλινική 

διακυβέρνηση 

• Κλινική διακυβέρνηση στο Νοσοκομειακό Επιχειρησιακό Περιβάλλον 

• Η υγεία ως παραγόμενο προϊόν: ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας 

• Εργαλεία Ποιότητας - Ποιοτικός έλεγχος και Αξιολόγηση 

• Κλινική διακυβέρνηση – Βιοασφάλεια και Δημόσια Υγεία 

• Επαγγελματική Δέσμευση, Δυναμική Ομάδας Εργασίας και Ηγεσία στις υπηρεσίες 

υγείας 

• Δέσμευση, Δυναμική Ομάδας Εργασίας και Ηγεσία στις υπηρεσίες  υγείας 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΔΒΕ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας 

στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση» αφορούν στο 

σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, 

να κατανοούν και να εφαρμόζουν. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ οι απόφοιτοι: 

• θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία, οι οποίες 

συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών, 

• θα κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες, θα συνδυάζουν την κατανόηση με την 

εφαρμογή, έχοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση 

σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένα πεδία μελέτης και 

εργασίας, 



• θα αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, 

μεταφέροντας την προσλαμβάνουσα γνώση και τις αποκτημένες δεξιότητες λήψης 

αποφάσεων και διαχείρισης ομάδων εργασίας στις υπηρεσίες υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

Ειδικότερα τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΔΒΕ αφορούν: 

• στην ολοκληρωμένη ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης στο πεδίο της Διοίκησης και 

Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας. 

• στην ανάπτυξη γνώσεων, ειδικών δεξιοτήτων και κατανόησης βασικών περιοχών 

του συγκεκριμένου πεδίου. 

• στον προσδιορισμό και την εκτίμηση προβλημάτων και διατύπωση πιθανών 

λύσεων. 

• στη σύνθεση και διεξοδική επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και 

ευρημάτων. 

• στην πρακτική εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης 

ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον των οργανισμών υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ, ο εκπαιδευόμενος ως επαγγελματίας στην ποιότητα της 

φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, θα δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε επίπεδο α) Επιχειρησιακής 

Λειτουργίας ως Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας, β) Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας, γ) 

Διοίκησης-Διεύθυνσης Συστήματος Ποιότητας. 

 

Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του πιστοποιητικού ολοκληρώνεται σε τρείς (3) μήνες με 

96 ώρες εκπαίδευσης. 

 

Χορηγούμενος τίτλος σπουδών 

Το ΠΔΒΕ οδηγεί σε Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης από το 

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το 

Πρόγραμμα κατατάσσεται μεταξύ του επιπέδου EQF-7 και EQF-8 καθώς απευθύνεται σε 

αποφοίτους πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, 

απονέμοντας δέκα (10) Πιστωτικές Μονάδες ECTS (European Credit Transfer System). 

 

Υποψήφιοι 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 



• Απόφοιτοι και τελειόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, προπτυχιακών, 

μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών, σε συναφή 

επιστημονικά πεδία όπως βιοϊατρικές, νοσηλευτικές, μαιευτικές, κοινωνικές, 

οικονομικές, διοικητικές, θετικές, ανθρωπιστικές, πολυτεχνικές, τεχνολογικές 

επιστήμες καθώς και σε άλλα συναφή επιστημονικά πεδία. 

• Απόφοιτοι του ΠΜΣ «Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας» και του ΠΜΣ «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 

Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» ως συνέχεια της εξειδικευμένης εκπαίδευσής τους, 

αποσκοπώντας στην εμβάθυνση των γνώσεων και στην περαιτέρω καλλιέργεια 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων διασφάλισης της ποιότητας φροντίδας υγείας και 

ανάπτυξης συστημάτων κλινικής διακυβέρνησης. 

• Στελέχη με θέσεις ευθύνης και ανθρώπινο δυναμικό που παρέχει τις υπηρεσίες του 

στους οργανισμούς, υπηρεσίες και μονάδες υγείας του ιδιωτικού ή δημόσιου 

τομέα. 

 

Τέλη φοίτησης 

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 250 ευρώ. 

 

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από 09/09/2022 

έως 28/20/2022  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://kedivim.uniwa.gr/course/ekpaideysi-kai-pistopoiisi-epaggelmation-ygeias-stin-poiotita-

frontidas-ygeias-me-exeidikeysi-stin-kliniki-diakyvernisi/ 
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