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 “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”  

 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής ειδικεύσεις: 
 

(α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη 
 

(β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας 
 

(γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 

 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:   
 Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου 

 Η συστηματική ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή 

σταδιοδρομία σε ακαδημαϊκό/ερευνητικό ή/και επαγγελματικό επίπεδο στα πεδία της 

κοινωνικής πολιτικής 

 Η οικοδόμηση των απαραίτητων ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κοινωνικών 

πολιτικών σε μακροσκοπικό (εθνικό-υπερεθνικό) και μικροσκοπικό (επιμέρους πεδία) επίπεδο 

 Η απόκτηση μεθοδολογικών γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων για διδακτορικές σπουδές 

 

Αριθμός εισακτέων, τέλη φοίτησης  
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές ανά 

ειδίκευση ετησίως (σύνολο 90 φοιτητές). Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στα 2.500€ για το σύνολο 

του Προγράμματος. Έως το 30% των εισαγομένων απαλλάσσονται πλήρως των τελών φοίτησης 

με βάση εισοδηματικά κριτήρια. 

Διεξαγωγή μαθημάτων 
Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η παρακολούθηση είναι 

υποχρεωτική. Μεγάλο μέρος ή/ και το σύνολο του προγράμματος θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως 

σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. 

Γνώσεις, Δεξιότητες, Επαγγελματικές Προοπτικές  
Το πρόγραμμα διερευνά όλα τα σύγχρονα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και 

υπερεθνικό επίπεδο. Αναλύονται ζητήματα θεωρίας του διεπιστημονικού αντικειμένου της 

κοινωνικής πολιτικής προκειμένου να κατανοηθούν και να ερμηνευθούν κοινωνικές 

παρεμβάσεις σε θέματα: μετανάστευσης και καταπολέμησης κοινωνικών διακρίσεων, 

αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών υγείας, εξευρωπαϊσμού και 

διεθνοποίησης της κοινωνικής πολιτικής στην πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Στο 

πλαίσιο αυτό παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού 

επιπέδου που ενδυναμώνει συστηματικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντίστοιχους 

διεθνείς και εθνικούς φορείς, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε ΜΚΟ, σε φορείς της 

κοινωνίας των πολιτών, κοινωνικής επιχειρηματικότητας, κλπ. 

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται αποδεκτές 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

της ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  



 

Ειδικεύσεις 
 Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη

Η ειδίκευση εστιάζει στην προσέγγιση της 

μετανάστευσης σε συνδυασμό με την παραγωγή 

και αναπαραγωγή κοινωνικών διακρίσεων και 

ανισοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες.   

Η ιδιότητα του πολίτη αποτελεί, επίσης, έναν 

βασικό άξονα ανάλυσης τόσο αναφορικά με τη 

διαχείριση της ετερότητας και της 

διαφορετικότητας  όσο και σε συνάρτηση με την 

ίδια τη διαδικασία κρατικής, εθνικής και 

υπερεθνικής συγκρότησης. 

1ο εξάμηνο 

Μαθήματα ECTS 

1. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 8 

2. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός 

    Αποκλεισμός 
6 

3. Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, 

    απασχόληση, φύλο 
4 

4. Δίκαιο Ιθαγένειας και Μεταναστευτική 

    Πολιτική 
4 

5. Κοινωνικά Δικαιώματα και Εκπαίδευση 4 

6. Κοινωνικές Διακρίσεις, Ιδιότητα του 

    Πολίτη και Εκπαίδευση 
4 

Σύνολο εξαμήνου 30 

2ο εξάμηνο 

Μαθήματα ECTS 

1. Πολιτικές για  Ευάλωτες Κοινωνικές 

    Ομάδες 
5 

2. Μετανάστευση στη Νεότερη και 

    Σύγχρονη Εποχή 
5 

3. Νομικό Καθεστώς Μεταναστών και 

    Προσφύγων 
5 

4. Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης 5 

6. Μετανάστευση, Ξενοφοβία, Ρατσισμός 

     και Κοινωνία Πολιτών 
5 

7. Κράτος και Πολιτικές  για τις Διακρίσεις 5 

Σύνολο εξαμήνου 30 

3ο εξάμηνο 
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 

 Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας

Η ειδίκευση επικεντρώνεται σε θεωρίες, έννοιες 

και εργαλεία των επιστημών της οικονομίας, της 

διοίκησης και της πολιτικής υγείας με σκοπό τη 

συστηματική και συγκριτική μελέτη της αγοράς 

των υπηρεσιών υγείας και των συστημάτων 

υγείας. Έμφαση δίνεται σε τομεακές πολιτικές 

υγείας,  στη διερεύνηση των παραγόντων που 

σχετίζονται με τη ζήτηση και προσφορά 

υπηρεσιών υγείας καθώς και στους μηχανισμούς 

και τα πρότυπα χρηματοδότησης - αποζημίωσης 

των υπηρεσιών υγείας. Ο  στρατηγικός 

σχεδιασμός ,  η οργάνωση των μονάδων υγείας, οι 

πολιτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού 

και της ιατρικής τεχνολογίας αποτελούν 

θεματικές που συμβάλλουν καθοριστικά σε 

ορθολογική λήψη αποφάσεων και κατανομή των 

σπάνιων πόρων υγείας. 

 

 

 

 

1ο εξάμηνο 
Μαθήματα ECTS 

 Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας 6 

Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας 6 

 Διεθνείς Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 6 

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 6 

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 6 

Σύνολο εξαμήνου 30 

2ο εξάμηνο 

Μαθήματα ECTS 

Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 5 

Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας 5 

Ειδικά θέματα Πολιτικής Υγείας 5 

Ανθρωπολογία της Υγείας 5 

Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής 

Δεοντολογίας 
5 

Εξέλιξη της Προστασίας Υγείας στην Ελλάδα 5 

Σύνολο εξαμήνου 30 

3ο εξάμηνο 
Διπλωματική Εργασία /Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 



 

 

 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Η ειδίκευση διερευνά διεπιστημονικά το ραγδαία  

αναπτυσσόμενο πεδίο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής 

Πολιτικής. Αναλύονται τα θεωρητικά και 

μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση και 

ερμηνεία της. Μελετώνται τα κριτήρια για τη 

διαμόρφωση της και οι πολιτικές για την 

εφαρμογή της. Πρόκειται για την πλέον δυναμική 

διάσταση Κοινωνικής Πολιτικής στην Ευρώπη του 

2020 με πολύπλευρη επίδραση στην εθνική και 

υπερεθνική ευημερία και, βεβαίως,  στο 

Ευρωπαϊκό  κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

γίγνεσθαι. 

 

 

1ο εξάμηνο 

Μαθήματα ECTS 

1. Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 10 

2. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (ιστορικές, θεσμικές, 

πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις) 
12 

3. Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4 

4. Ποιοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 4 

Σύνολο εξαμήνου 30 

2ο εξάμηνο 

Μαθήματα ECTS 

1.Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6 

2.Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6 

3.Παγκόσμια & Ευρωπαϊκή Κοινωνική   Πολιτική 6 

4.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Απασχόλησης 3 

5.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Μετανάστευσης  3 

6.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Εκπαίδευσης 2 

7.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Υγείας και Ασφάλισης  2 

8.Ευρωπαϊκές Πολιτικές Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας 

 

2 
Σύνολο εξαμήνου 30 

3ο εξάμηνο 

Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον σύνδεσμο: 

 

https://dsep.uop.gr/pms/?p=5147/ 

 

 

https://dsep.uop.gr/pms/?p=5147/

