
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 1605-
210613 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ 6o 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 

Διαλζξεισ 3 5 
Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
(δ). 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
γενικοφ υποβάκρου,  

ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ  
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων 

Γενικοφ υποβάκρου 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://exams-sod.the.ihu.gr/course/view.php?id=303 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 

καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  

 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτθμα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα παρζχει εξειδίκευςθ ςτο μάνατημεντ με ςτόχο τθν αναγκαία εξειδικευμζνθ 

κεωρθτικι κατάρτιςθ για τα ςτελζχθ οργανιςμϊν παροχϊν υπθρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ. Σο 

μάκθμα πραγματεφεται τθν οργάνωςθ των νοςοκομείων και του ςυςτιματοσ υγείασ αναλφοντασ 

το εξωτερικό περιβάλλον του ςυςτιματοσ υγείασ. Αναλφονται κζματα που ςχετίηονται με τουσ 

εργαςιακοφσ κινδφνουσ, τθ διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ ενϊ επεκτείνεται ςτθ 

ςτρατθγικι διοίκθςθ και το ςχεδιαςμό μονάδων υπθρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ.  

Με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ οι φοιτθτζσ κα μποροφν να εντοπίηουν τισ ομοιότθτεσ 

και τισ διαφορζσ ςτθ διαχείριςθ ιδιωτικϊν και δθμόςιων φορζων υγείασ και πρόνοιασ και κα 



ζχουν εκπαιδευκεί ςτα ςφγχρονα εργαλεία ςτρατθγικοφ μάνατημεντ   

Θα πρζπει οι φοιτθτζσ: 

ΓΝΩΗ: 1. Να μποροφν να αναγνωρίηουν τουσ τφπουσ των μονάδων υγείασ και πρόνοιασ ςτον 

δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα 

ΚΑΣΑΝΟΗΗ 2. Να εξθγοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που χαρακτθρίηουν τθ διοίκθςθ μονάδων υγείασ 

και πρόνοιασ και να διακρίνουν τισ μεκόδουσ και τεχνικζσ διοίκθςθσ τουσ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3. Να παράγουν ςχζδια προγραμματιςμοφ, υπολογίηοντασ τθν επζνδυςθ με τα 

οικονομικά και λειτουργικά ςτοιχεία τθσ μονάδασ 

ΑΝΑΛΤΗ 4. Να εξθγοφν τον ρόλο που διαδραματίηει  το ανκρϊπινο δυναμικό ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου και τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων, ϊςτε να οργανϊνουν τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα από τα οποία μποροφν να αντλοφν τισ κατάλλθλεσ πλθροφορίεσ για τθ 

ςωςτι λιψθ αποφάςεων 

ΤΝΘΕΗ 5. Να ςυνδυάηουν πόρουσ και χρόνο (ςωςτι διαχείριςθ χρθμάτων, ορκι κατανομι 

εξοπλιςμοφ και ανκρϊπινου δυναμικοφ και ςωςτι εκμετάλλευςθ του χρόνου) ϊςτε να ςχεδιάηουν 

τθν οργάνωςθ τθσ μονάδασ υγείασ και πρόνοιασ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 6. Να αξιολογοφν τα αποτελζςματα του ελζγχου με κατάλλθλεσ τεχνικζσ και 

υποςτθρίηουν τθν γραπτι ενδοεπιχειρθςιακι και διεπιχειρθςιακι επικοινωνία των μονάδων υγείασ 

και πρόνοιασ 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα 
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  

 Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
 Λιψθ αποφάςεων 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
1. Ο δθμόςιοσ τομζασ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ  

2. ο ιδιωτικόσ τομζασ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ και πρόνοιασ,  

3. διαχωριςμόσ και οργάνωςθ υπθρεςιϊν υγείασ,  

4. ενδονοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ  

5. εξωνοςοκομειακζσ υπθρεςίεσ,  

6. οι ρόλοι ςτθ διοίκθςθ υπθρεςιϊν υγείασ και πρόνοιασ,  

7. διαχείριςθ ςυγκροφςεων ςτο χϊρο τθσ υγείασ,  

8. ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ,  

9. θ κατάρτιςθ ενόσ business plan για δθμόςιο οργανιςμό υγείασ και πρόνοιασ, 



10. θ κατάρτιςθ ενόσ business plan για ιδιωτικό οργανιςμό υγείασ και πρόνοιασ,  

11. ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ,  

12. ςτρατθγικι τοποκζτθςθ με βάςθ τισ δυνάμεισ του Porter,  

13. μζκοδοι και τεχνικζσ επιχειρθςιακισ διοίκθςθσ και προγραμματιςμοφ.  

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο ςτθν αίκουςα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Χριςθ Σ.Π.Ε. ςτθ διδαςκαλία και ςτθν επικοινωνία με τουσ 

φοιτθτζσ.  

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα 
με τισ αρχζσ του ECTS 

Δραστηριότητα 
ΦόρτοςΕργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ με χριςθ 
PowerPoint 

39 

Παρουςίαςθ υλικοφ 
από το Διαδίκτυο 

31 

Μελζτεσ  
περιπτϊςεων 

80 

  
  

  

  

φνολο Μακιματοσ 150 
 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  

Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

 

Η αξιολόγθςθ γίνεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με 

ερωτιςεισ κρίςεωσ και ςφντομθσ ανάπτυξθσ ςτο 

τζλοσ του εξαμινου. 

Η εξεταςτζα φλθ αναρτάται ςτο moodle και 
αφιερϊνεται χρόνοσ πριν από τθν εξζταςθ ςτθν 
επίλυςθ αποριϊν ςχετικά με τθν εξεταςτζα φλθ. 
Διατθρείται αρχείο τεκμθρίων εξζταςθσ φοιτθτϊν 
μζχρι τθν λιψθ του πτυχίου τουσ. 
Μετά τθν εξζταςθ διατίκεται χρόνοσ ςε κάκε 
φοιτθτι για διευκρίνιςθ των λακϊν του και 
εξιγθςθ τθσ βακμολογίασ του. 
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Health Marketing Quarterly 

 


