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8 Ιουλίου 2019 

Ανακοίνωση 

Θέμα:  Παραχώρηση Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές  

          στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής  Επιστημών Υγείας 

 

(Α) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας» 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Διοίκηση Υπηρεσιών Μονάδων 

Υγείας με σκοπό την εξειδίκευση και προετοιμασία στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Υγείας σε 

θέματα Health Management. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων μέσα στο δυναμικό και 

πολύπλοκο περιβάλλον του Τομέα της Υγείας καθώς και με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, η στελέχωση τους από 

εξειδικευμένους στο σύγχρονο μάνατζμεντ λειτουργούς της Υγείας όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, 

αποτελεί βασική προϋπόθεση.  

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι 

προέρχονται από το χώρο των επιστημών Υγείας, της Διοίκησης, της Οικονομίας, των Νομικών καθώς και 

των Κοινωνικών Επιστημών όπως: Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Νοσηλευτές, Μαίες, Διοικητικό 

Προσωπικό Μονάδων Υγείας, Στελέχη Εταιρειών από το χώρο της Υγείας, Αποφοίτους Σχολών 

Οικονομικών και Διοίκησης, Αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών Επιστημών και Αποφοίτους Παραϊατρικών 

Επαγγελμάτων. 

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργοδοτηθούν καθώς και να ανελιχθούν σε καίριες θέσεις σε Κρατικά ή Ιδιωτικά 

Νοσηλευτήρια, σε Μονάδες Υγειονομικής και Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και σε Ανώτερες Διοικητικές 

Υπηρεσίες στις δομές του Γενικού Συστήματος Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας κλπ. 

 Το Πανεπιστήμιο Frederick  σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Διοίκηση Υπηρεσιών και Μονάδων Υγείας», αποφάσισε να παραχωρήσει για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:  

 α. Υποτροφίες 25% σε όλα τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

β. Δύο (2) υποτροφίες 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για 

το πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα σπουδών. 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων (για τις υποτροφίες  50%): 5 Σεπτεμβρίου 2019. 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/αποφάσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2019.  

Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει: 

-Ακαδημαϊκής Επίδοσης πρώτου πτυχίου, άλλων πρόσθετων προσόντων 

-Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Επαγγελματικής πείρας 
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(Β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα Υγείας» 

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κοινοτική Φροντίδα Υγείας με δυο 

κατευθύνσεις: (Α) Γενική Οικογενειακή Φροντίδα Υγείας και (Β) Πρόληψη και Φροντίδα Τραυμάτων και οι 

δυο κατευθύνσεις είναι μοναδικές στην Κύπρο και Ελλάδα και συμβαδίζουν με τις προοπτικές εφαρμογής 

του Γε.Σ.Υ.     

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, 

Φαρμακευτικής, Επισκεπτών Υγείας, Δημόσιας Υγείας, Φυσικοθεραπείας, Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και 

άλλων συναφών Τμημάτων. 

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες υγείας κοινότητας σε όλο το φάσμα των δομών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ως τέτοιες νοούνται αγροτικά ιατρεία, κέντρα υγείας, ιδιωτικές και δημόσιες 

δομές νοσηλείας στο σπίτι, εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων και δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Επίσης οι 

απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε αυτόνομα ιατρεία - νοσηλευτήρια σε μεγάλες επιχειρησιακές μονάδες 

όπως εργοστάσια  ή και σε σχολεία . Ειδικότερα όσοι εξειδικευθούν στο τραύμα, σε σχέση με το βασικό τους 

πτυχίο, μπορεί να στελεχώσουν  νοσοκομεία δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου επιπέδου σε χειρουργικά 

τμήματα, τμήματα πλαστικής χειρουργικής, μονάδες εγκαυμάτων, ΤΕΠ. Επίσης σε συνδυασμό με την κλινική 

τους εμπειρία μπορεί να εργαστούν σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή σε φαρμακευτικές 

εταιρείες ως ειδικοί στο τραύμα - τις στομίες (wound specialist,tissue viability nurse,stoma therapist) και ως 

ειδικοί στα αντίστοιχα προϊόντα βιοτεχνολογίας.                                                                                                                                                                                                                               

Το Πανεπιστήμιο Frederick  σε μια προσπάθεια να διευκολύνει τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Κοινοτική Φροντίδα Υγείας», αποφάσισε να παραχωρήσει για το ακαδημαϊκό έτος 

2019-2020:  

α. Υποτροφίες 25% σε όλα τα μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων. 

β. Δύο (2) υποτροφίες 50%, τις οποίες μπορούν να διεκδικήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για 

το πιο πάνω αναφερόμενο πρόγραμμα σπουδών. 

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων (για τις υποτροφίες  50%): 5 Σεπτεμβρίου 2019. 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων/αποφάσεων: 10 Σεπτεμβρίου 2019.  
Οι υποψήφιοι θα κριθούν από ειδική ακαδημαϊκή επιτροπή του Πανεπιστημίου βάσει: 

- Ακαδημαϊκής Επίδοσης πρώτου πτυχίου, άλλων πρόσθετων προσόντων 
- Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα - Επαγγελματικής πείρας 

 
 

Σημειώσεις 

1. Τα πιο πάνω σχέδια υποτροφιών ΔΕΝ συντρέχουν μεταξύ τους ή με άλλα σχέδια υποτροφιών του 

Πανεπιστημίου Frederick. Στο φοιτητή/τρια θα παραχωρείται μόνο η μεγαλύτερη υποτροφία/ μείωση που 

δικαιούται. 

2. Οι υποτροφίες ισχύουν νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής στο πρόγραμμα.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, τον τρόπο διδασκαλίας, τη 

διαδικασία υποβολής αιτήσεων και άλλων σχετικών θεμάτων, οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να 

συμβουλεύονται την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy), να απευθύνονται στα Γραφεία 

Εισδοχής σε Λευκωσία και Λεμεσό (τηλ. 22394394/25730975, email: info@frederick.ac.cy). 

http://www.frederick.ac.cy/
mailto:info@frederick.ac.cy

