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ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1η 

Α’  

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε 

διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές 

Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία 

για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 

ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις και Ερευνητική Εργασία 4 6 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και 

οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται 

αναλυτικά στο 4. 

  

ΘΕΩΡΙΑ –ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4-0 

ΦΟΡΤΟΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 156 

ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 

Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής 

Εξειδίκευσης 



ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ/ ΚΑΤ’ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Υποχρεωτικό 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 

 

- 

ΓΛΩΣΣΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

ΟΧΙ  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΣΕΛΙΔΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

https://healthcare-management.uniwa.gr/courses/a-

examino/ 

  

 

1. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου 

επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων 
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 
και Παράρτημα Β 

 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

 

Το μάθημα συνιστά ειδικό επιστημονικό πεδίο  που εμπεριέχει τις εξειδικευμένες 

έννοιες υψηλού επιπέδου των οικονομικών,  των πολιτικών υγείας και της κοινωνικής 

προστασίας, καθώς και των αρχών και των μεθόδων του κοινωνικού σχεδιασμού. 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει πρώτον, να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο 

γνωστικό πεδίο για τους φοιτητές εις τρόπον ώστε να κατανοηθεί πλήρως η σχέση της 

οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, οι μέθοδοι επίτευξης της 

μεγιστοποίησης του κοινωνικού εισοδήματος και της παραγωγικής 

αποτελεσματικότητας, καθώς και ο τρόπος  λήψης των κυβερνητικών αποφάσεων 

σχετικά  με  τον προσδιορισμό των δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών με 

έμφαση στις  κοινωνικές δαπάνες και στη σταθεροποίηση της οικονομίας.   

Δεύτερον, να κατανοηθεί πλήρως  η οικονομική αριστοποίηση της αποδοτικότητας 

των κοινωνικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

υγείας και κοινωνικής φροντίδας. 



 

Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από 

τους φοιτητές, στοχεύει  να διαμορφώσει την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη  

στη μεθοδολογία των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών ώστε: 

να κατανοούν βασικές μεθοδολογικές αρχές και να  εφαρμόζουν μεθοδολογικές 

τεχνικές ανάλυσης των εννοιών του κρατικού προϋπολογισμού, των δημοσίων 

δαπανών και εσόδων καθώς και των μεταβιβαστικών πληρωμών, με έμφαση στις 

μεθόδους  που το κράτος ενθαρρύνει ή και αναλαμβάνει την παραγωγή αγαθών που 

προκαλούν θετικές εξωτερικές οικονομίες καθώς και στις μεθόδους που αποθαρρύνει 

την παραγωγή αγαθών που προκαλούν αρνητικές εξωτερικές οικονομίες και 

επιβαρύνσεις. 

 

Το εννοιολογικό πεδίο, της αναδιανεμητικής οικονομικής δικαιοσύνης, των 

αιτιολογικών παραγόντων φαινομένων που διαμορφώνουν την κοινωνική 

κατάσταση και την υγεία του πληθυσμού, της μεταθεωρίας της κοινωνικής ασφάλειας 

και των ορίων της αποτελεσματικότητας των μεταβιβαστικών πληρωμών, των 

συνθηκών εργασίας, των ανισοτήτων και των κοινωνικών διακρίσεων, διευκολύνουν 

τους φοιτητές να εντρυφήσουν στην ιεράρχηση μεθόδων, προτεραιοτήτων και 

εναλλακτικών προτάσεων προγραμμάτων και συστημάτων υγείας και κοινωνικής 

προστασίας και να προβαίνουν σε συστηματική αξιολόγηση τους. 

 

Το συνολικό μεθοδολογικό πλαίσιο του μαθήματος και η πρόσληψη γνώσεων από 

τους φοιτητές, στοχεύει  να διαμορφώσει έτσι την κοινωνικό-οικονομική σκέψη των 

φοιτητών ώστε: 

Πρώτον, να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ,εφαρμογής και αξιολόγησης 

προγραμμάτων κοινωνικού σχεδιασμού για τα συστήματα υγείας & κοινωνικής 

φροντίδας σε μάκρο επίπεδο (εθνικά και περιφερειακά) υπό τους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς και την ανεπάρκεια των πόρων.  

και δεύτερον,να κατανοούν την εφαρμοσμένη κοινωνικό-οικονομική μεθοδολογία 

(κοινωνική πολιτική), ώστε να είναι δυνατή η άσκηση κοινωνικού σχεδιασμού στον 

τομέα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, λαμβάνοντας υπόψη τη διασύνδεση των 

αλληλοεπιδρώμενων αιτιολογικών παραμέτρων δημογραφίας, επιδημιολογίας, 

απασχόλησης  και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εις θέση: 

 Να κατανοούν την αναγκαιότητα εφαρμογής της αναδιανεμητικής 

οικονομικής δικαιοσύνης και τον τρόπο κάλυψης των βασικών κοινωνικών 

αναγκών και ειδικότερα των αναγκών υγείας και κοινωνικής φροντίδας 



 Να κατανοούν την επίδραση των μακροοικονομικών και δημοσιονομικών 

εξελίξεων στην ανάπτυξη του συστήματος κοινωνικής προστασίας καθώς και 

τη διάδραση της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής 

 Να αναλύουν τον κρατικό προϋπολογισμό και να προσδιορίζουν τα όρια της 

αποτελεσματικότητας της επιδοματικής πολιτικής 

 Να συνθέτουν φορολογικές ή άλλες τεχνικές οικονομικής αναδιανεμητικής 

δικαιοσύνης 

 Να εκτιμούν το εύρος και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικό- 

οικονομικών ανισοτήτων και να σχεδιάζουν μέτρα κοινωνικής συνοχής 

 Να σταθμίζουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του συστήματος κοινωνικής 

προστασίας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

 Να κατανοούν τους αιτιολογικούς παράγοντες των δημογραφικών εξελίξεων 

και   

 των δημογραφικών δεδομένων, στη διαμόρφωση των κοινωνικών δαπανών 

 Να διακρίνουν τα διαφορετικά επίπεδα μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στις 

αναπτυγμένες και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες υπό τη στενότητα των 

πόρων και το επίπεδο της ανθρώπινης ανάπτυξης 

 Να συνθέτουν μέσω σύγχρονων κοινωνικό-οικονομικών θεωρητικών 

αναλύσεων νέες  μεθόδους για τον προσδιορισμό των αναγκών υγείας μέσω 

των δεικτών δημογραφίας και υγείας 

 Να προτείνουν και να σχεδιάζουν πολιτικές υγείας και κοινωνικής 

φροντίδας και να είναι σε θέση να αναπτύσσουν τα στάδια υλοποίησης 

προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και να τα αξιολογούν. 

Γενικές Ικανότητες 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 

Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 

πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 

τεχνολογιών  

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  

Λήψη αποφάσεων  

Αυτόνομη εργασία  

Ομαδική εργασία  

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 

και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

 Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης για την 

ανάπτυξη πρωτότυπων ιδεών 

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη 

χρήση σύγχρονων επιστημονικών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων 

σε εξειδικευμένες εφαρμογές  

 Αυτόνομη εργασία  



 Ομαδική εργασία  

 Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  

 Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και χειρισμός πολύπλοκων θεμάτων 

 Σχεδιασμός  και πρωτοτυπία στην ανάπτυξη προγραμμάτων και έργων  

 Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  

 Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα 

 Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και 

ευαισθησίας σε θέματα φύλου  

 Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής σκέψης και διατύπωση κρίσεων 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων για διάχυση του πρωτότυπου επιστημονικού και 

ερευνητικού έργου για τη διεύρυνση των ανθρωπίνων πόρων που θα 

εφαρμόζουν τη νέα προστιθέμενη επιστημονική αξία. 

 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Προστασία 

 Αναδιανεμητική Οικονομική Δικαιοσύνη και Μοντέλα του Κοινωνικού Κράτους 

 Μακροοικονομική και Δημοσιονομική Προσέγγιση της Παγκόσμιας και 

Ελληνικής Οικονομίας 

 Δημογραφικό-επιδημιολογικές Εξελίξεις και Οικονομικά της Κοινωνικής 

Προστασίας 

 Ανάλυση Κρατικού Προϋπολογισμού 

 Φορολογική Πολιτική και Δημόσια Έσοδα 

 Οικονομικές Ανισότητες 

 Δαπάνες  Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας  

 Χρηματοδότηση της Κοινωνικής Προστασίας, Βιωσιμότητα, Δημόσια Οικονομική 

και Ανταγωνιστικότητα 

 Τα Όρια της Αποτελεσματικότητας της Επιδοματικής Πολιτικής και η 

Μεταθεωρία του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 

 Πολιτικές και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας 

3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Στην τάξη  

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ 

στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους 

φοιτητές 

 



ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝ/ΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

(ΧΡΗΣΗ VIDEO) ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΜΕ 

ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΨΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΡΑΠΤΩΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι 

διδασκαλίας. 

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 

Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 

βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 

(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 

(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 

Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για 

κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 

μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός 

φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να 

αντιστοιχεί στα standards του ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην 
εφαρμογή 
μεθοδολογιών και 
ανάλυση μελετών 
περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες 
φοιτητών και 
ερευνητική εργασία 

13 

Άσκηση Πεδίου, 
Παρουσίαση ειδικών 
ασκήσεων με 
πραγματικά κοινωνικό-
οικονομικά δεδομένα 

13 

Διαδραστική 
διδασκαλία, 
Παρουσίαση ειδικών 
θεμάτων μέσω της 
επαγωγικής 
προσέγγισης και 
αναλυτική συζήτηση 
πιθανών ζητημάτων 
εφαρμοσμένου 
χαρακτήρα. 

13 

Ατομική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

39 
 

Μικρές ατομικές 
εργασίες εξάσκησης 

 

Αυτοτελής Μελέτη 39 
Σύνολο Μαθήματος  
(26 ώρες φόρτου   
εργασίας ανά 
πιστωτική μονάδα) 

156 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, 

Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία 

Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης 

 

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 

- Ερωτήσεις κρίσης  



Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, 

Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, 

Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, 
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Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες 

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια 

αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα 

από τους φοιτητές. 

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα 

οικονομικά και το σχεδιασμό ενός προγράμματος 

ή ενός συστήματος ή μίας υπηρεσίας  

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 

 

ΙΙ. Δημόσια Παρουσίαση Γραπτής Ατομικής ή   

     Ομαδικής  Ερευνητικής Εργασίας (40%) 
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