
 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ                                                                                                 

ΣΤΟ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ                                       

ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 

«ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» 

Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με δέκα μόρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ & λαμβάνεται υπόψιν στην πρόσληψη και στη βαθμολογική 

εξέλιξη δημοσίων υπαλλήλων 

 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 

 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής 

Προστασίας του Τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής, της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών (Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων) του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, διοργανώνει και λειτουργεί σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου 

Μάθησης, καινοτόμο Ερευνητικό – Βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΟΜΑΔΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΜΕΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ» που οδηγεί στη λήψη πιστοποιητικού δια 

βίου εκπαίδευσης.  

Χρονική διάρκεια  

Η  ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου είναι την Τρίτη 3 Μαρτίου και η ημερομηνία λήξης 

το Σάββατο 4 Ιουλίου.  Για την απονοµή του πιστοποιητικού απαιτείται η επιτυχής 

ολοκλήρωση που οδηγεί στην απόκτηση συνολικά είκοσι (20) πιστωτικών µονάδων (ECTS). 

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης: 
 Δια ζώσης εκπαίδευση - κάθε 2ο Σάββατο    56 ώρες 
 Σύγχρονη online τηλεκπαίδευση                    32 ώρες 
 Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση                                162 ώρες  
Οι ημερομηνίες των δια ζώσης συναντήσεων θα πραγματοποιηθούν σε απογευματινό 
ωράριο (2μμ – 9μμ) στις ακόλουθες ημερομηνίες: 14 Μαρτίου, 28 Μαρτίου, 11 Απριλίου, 9 
Μαΐου, 23 Μαΐου, 13 Ιουνίου, 27 Ιουνίου, 4 Ιουλίου. 
Η σύγχρονη on line τηλεκπαίδευση πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα 7μμ – 9μμ. 



Δυνατότητα απουσιών σε ποσοστό 10% των διδακτικών ωρών: 
 2(δύο) απουσίες δια ζώσης συναντήσεις (2Χ7=14) 
3(τρεις) απουσίες στις σύγχρονες τηλεκπαιδεύσεις (3Χ2=6) 
 

 

Υποψήφιοι 

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 

 Απόφοιτοι μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε συναφή επιστημονικά πεδία όπως 
ανθρωπιστικές, ιατρικές, νοσηλευτικές, κοινωνικές, οικονομικές, διοικητικές, 
θετικές, πολυτεχνικές, τεχνολογικές επιστήμες καθώς και σε άλλα συναφή  
επιστημονικά πεδία.  

 Απόφοιτοι του ΠΜΣ Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής 
Φροντίδας ως συνέχεια της εξειδικευμένης εκπαίδευσής τους, αποσκοπώντας στην 
εμβάθυνση των γνώσεων και στην περαιτέρω καλλιέργεια δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων άσκησης της ηγεσίας και αποτελεσματικής λειτουργίας της ομάδας 
εργασίας.  

 Στελέχη με θέσεις ευθύνης και ανθρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις ομάδες 
εργασίας σε οργανισμούς και μονάδες υγείας πρόνοιας, κοινωνικής προστασίας, 
κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 Απόφοιτοι συναφών προπτυχιακών σπουδών μετά από συνέντευξη 
Ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50). 

 
Διαδικασία επιλογής 

 
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και 

ουσιαστικών προσόντων με βάση κριτήρια που έχει προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή.  

Αναλυτικά για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται η επαγγελματική εμπειρία, οι 

δημοσιεύσεις,  οι επιστημονικές εργασίες, οι  ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ., οι 

συστατικές επιστολές και το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου από την επιτροπή 

αξιολόγησης. Η συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και 

αποβλέπει: α) στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και της εικόνας που 

σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του 

υποψηφίου, και γ) στην εκτίμηση (ανάλογα με τις προηγούμενες σπουδές) των μαθησιακών 

αναγκών του υποψηφίου και των απαιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΔΒΕ. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου επιμόρφωσης και των βιωματικών δράσεων, ο 

αριθμός συμμετεχόντων έχει οριστεί στα 50 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης. Η αξιολόγηση 

των αιτήσεων και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας 

των γενικών και ειδικών κριτηρίων που έχει προσδιορίσει η Συντονιστική Επιτροπή η οποία 

καταρτίζει πίνακες εισακτέων και πίνακες επιλαχόντων, σύμφωνα με την Υπ. Απ. ¨Κριτήρια 

και Συντελεστές Βαρύτητας αυτών για την Αξιολόγηση των αιτήσεων και την Επιλογή των 

υποψηφίων για εκπαίδευση σε Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης¨(ΦΕΚ  2302/τ΄Β/11-11-

2008 

 

 



Δίδακτρα 

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 400 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) δόσεις: α. η πρώτη 

δόση των διδάκτρων (200 ευρώ) καταβάλλεται µε την εγγραφή στο ΠΔΒΕ., β. η δεύτερη δόση 

των διδάκτρων (200 ευρώ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.  

 

 

Διεξαγωγή  δια ζώσης βιωματικών µαθημάτων ενεργού δράσης 

Τα δια ζώσης βιωματικά μαθήματα ενεργού δράσης διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του 

Συνεδριακού Κέντρου  Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου 

Ελαιώνα,  µε απογευµατινό ωράριο ανά δεύτερο Σάββατο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. 

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας στο mail 

του Ερευνητικού Εργαστηρίου: hempolab@uniwa.gr  

από 27/01/2020 έως 27/02/2020 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής: 

 Αντίγραφο πτυχίου ή  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. 
 Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και εφόσον 

υπάρχει η επαγγελµατική εµπειρία. 
 Βεβαίωση Αγγλικής ή άλλης γλώσσας , εφόσον υπάρχει 
 Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να ενισχύσει την επιλογή του 

υποψηφίου. 
 Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενηµέρωσή τους στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση hempolab@uniwa.gr  και  τηλεφωνικά με την κ. Πουλημενάκου 

Γεωργία, Υπεύθυνη Συντονισμού Σεμιναρίου: 699 788 7941 

 
 

Ο Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου 
Καθηγητής Μάρκος Σαρρής 
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