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Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση
(Εξ Αποστάσεως)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για εξειδίκευση
στο γνωστικό αντικείμενο της Δημόσιας Διοίκησης
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα,
παρέχεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε λειτουργούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε άτομα που
σκοπεύουν να απασχοληθούν στον τομέα αυτό
(Δημόσια Υπηρεσία, Ημικρατικοί Οργανισμοί, Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς).
Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη
μίας οριζόντιας κουλτούρας μάθησης σε θέματα
δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο και την Ελλάδα. Τα
μέλη του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού
έχουν επιστημονική εξιδίκευση και εμπειρία σε θέματα
δημόσιας διοίκησης που αφορούν τα δύο κράτη σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση θεωρητικών
υποδειγμάτων Δημόσιας Διοίκησης και την συστηματική
εξέταση τους με τα μοντέλα και τις πρακτικές της
Δημόσιας Διοίκησης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την
Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό, αναδεικνύεται η φύση και η
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, αναλύεται ο τρόπος
με τον οποίο οι τομείς και οι υπηρεσίες συσχετίζονται
και αλληλοεπηρεάζονται, ενώ εντοπίζονται ζητήματα
που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής με στόχο να παραχθεί
πρακτική και εφαρμοζόμενη γνώση στην αντιμετώπιση
των σημερινών προβλημάτων και προκλήσεων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στοχεύει σε μαθησιακά
αποτελέσματα που θα καθιστούν τους απόφοιτους
ικανούς να διαχειριστούν ένα σύνθετο πλέγμα γνώσεων
για την αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων
και προκλήσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον.
Ειδικότερα, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποσκοπούν
στην ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης
των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, όπως επίσης
και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
Κύριος σκοπός της διάρθρωσης των μαθησιακών
αποτελεσμάτων είναι η διεύρυνση των υφιστάμενων
γνώσεων των φοιτητών και η αξιοποίηση τους με
πρακτικό και άμεσα εφαρμόσιμο τρόπο.
Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος,
αναμένεται:
1. Να αναπτύξει γνώσεις για τις βασικές και απαραίτητες έννοιες, όρους, αρχές, μοντέλα και
θεωρίες και να τις εφαρμόζει στη διερεύνηση
συγκεκριμένων ζητημάτων στο γνωστικό πεδίο της
Δημόσιας Διοίκησης.
2. Να αναπτύξει συγκεκριμένες θεωρίες και μοντέλα
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων
στη Δημόσια Διοίκηση.

3. Να αντιστοιχεί την εμπειρική με τη θεωρητική
γνώση και να συζεύξει τις δύο προκειμένου να
κατανοεί και να αντιμετωπίζει συγκεκριμένα ζητήματα.
4. Να αναλύει και αξιολογεί προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις στη Δημόσια Διοίκηση (εμπειρική
και κανονιστική προσέγγιση).
5. Να αξιολογεί διαδικασίες που αποσκοπούν στην
αντιμετώπιση προβλημάτων στη Δημόσια Διοίκηση.
Να εντοπίζει ζητήματα προτεραιότητας τα οποία
τυγχάνουν ή πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης στη
Δημόσια Διοίκηση.
6. Να αναπτύξει ικανότητες στον εντοπισμό προβληματικών περιοχών ή ζητημάτων τα οποία πρέπει
να τύχουν ανάλυσης και αξιολόγησης.
7. Να εφαρμόζει τα αναγκαία μέσα και δυνατότητες
στην αντιμετώπιση προβλημάτων που θα έχουν
εντοπιστεί.
8. Να οικοδομήσει αναλυτικές και επικοινωνιακές
ικανότητες στο εργασιακό περιβάλλον είτε αυτό
είναι σε κρατικό είτε σε υπερεθνικό επίπεδο.
9. Να αποκτήσει διαχειριστικές ικανότητες σύμφωνα
με τη διάρθρωση, λειτουργία και απαιτήσεις της
Δημόσιας Διοίκησης.
10. Να αποκτήσει εφόδια και δυνατότητες για συνεχή
ανάπτυξη των ατομικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
για την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Ο πρώτος ειδικός στόχος του Προγράμματος είναι
η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατανόηση των
προκλήσεων που δημιουργεί η συμμετοχή της Κύπρου
και της Ελλαδας στην ΕΕ και η διάρθρωση της
παγκόσμιας διακυβέρνησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

•
•
•

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να ενδιατρίψουν
στην έρευνα και την εφαρμογή μοντέλων και πρακτικών
Δημόσιας Διοίκησης τόσο σε γενικό όσο και σε ειδικό
επίπεδο. Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο με τέτοιο
τρόπο ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές
να εξειδικεύουν σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος,
έχοντας ως υπόβαθρο τη γνώση και την εμπειρία τους
στη Δημόσια Διοίκηση.

•

•
•

Συμπληρωμένη αίτηση.
Βιογραφικό Σημείωμα.
Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο και βαθμολογία πτυχίου
τουλάχιστον “λίαν καλώς”.
Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
Έκθεση προσωπικών στόχων και ερευνητικών
ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες).
Πιστοποιητικό Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί είτε με πλήρη
φοίτηση (τουλάχιστον τρία εξάμηνα) είτε με φοίτηση
επί μερικής βάσης (κατ’ ανώτατο εννέα εξάμηνα).
Για την αποφοίτηση από το πρόγραμμα απαιτείται η
επιτυχής ολοκλήρωση με ορθή αναλογία υποχρεωτικών
και επιλεγόμενων μαθημάτων.
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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Σύνολο

Δομή και Οργάνωση του Κράτους
Διοικητική Οργάνωση και Διοικητικός Προγραμματισμός
Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα
Ευρωπαϊκή Ένωση: Προκλήσεις και Περιορισμοί
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στατιστικές Εφαρμογές
Σεμινάριο Στρατηγικής Ανάλυσης
Θεσμοί και Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επίκαιρα Θέματα Προβληματισμού στη Δημόσια Διοίκηση
Θεσμοί και Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας
Οικονομία και Πολιτική
Οργάνωση και Διοίκηση
Μεταπτυχιακή Εργασία ή Εργασιακή Παρέμβαση
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