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Έναρξη µαθηµάτων στις 28 Σεπτεµβρίου 2012.
 Για επικοινωνία ή περισσότερες πληροφορίες: 210 3614065 ή www.cnam.gr 

Κριτήρια επιλογής:
Η επιλογή των συµµετεχόντων γίνεται µε βάση τον 
προσωπικό φάκελο του υποψηφίου, µια προσωπική 
συνέντευξη καθώς και την σύνθεση του τµήµατος, 
ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα από 
πλευράς σπουδών και επαγγελµατικής εµπειρίας. 

Κόστος:
Για εταιρική χρηµατοδότηση, τα δίδακτρα ανέρχονται 
σε 9.900 € και µπορούν να καλυφθούν εξ 
ολοκλήρου από το πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,45% 
του ΟΑΕ∆. Για ιδιωτική χρηµατοδότηση, υπάρχουν 
ειδικές προσφορές και όροι πληρωµής. 
Τα δίδακτρα καλύπτουν το σύνολο των 
εκπαιδευτικών αναγκών, συµπεριλαµβανοµένου του 
εκπαιδευτικού υλικού.
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Γιατί το Μεταπτυχιακό του Cnam? 
•  Γιατί οι απόφοιτοί µας καλύπτουν  

τις πιο υψηλόβαθµες θέσεις στον χώρο της υγείας 
•  Γιατί µε 100.000 φοιτητές, το Cnam  

είναι ο µεγαλύτερος φορέας στην Ευρώπη  
και ειδικεύεται στην κατάρτιση των εργαζοµένων

•  Γιατί είναι η αποδοτικότερη επένδυση που θα κάνετε

Σε ποιους απευθύνεται: 
Απόφοιτοι ιατρικής, οικονοµίας, πληροφορικής, νοσηλευτικής και 
άλλων σχολών που εργάζονται στον χώρο της υγείας και ζητούν 
τα εφόδια για να καλύψουν τις υψηλότερες διευθυντικές θέσεις.

Ποιοι είναι οι καθηγητές µας:
Καταξιωµένα διευθυντικά στελέχη του χώρου της υγείας µε 
µεταπτυχιακούς τίτλους, και ακαδηµαϊκοί, όλοι τους άνθρωποι 
µε κέφι και µεράκι να µοιραστούν την θεωρητική αλλά και 
την επαγγελµατική τους γνώση µε τους αυριανούς τους 
συναδέλφους. 

∆ιάρκεια:
Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε 2 ακαδηµαϊκά έτη. Τα 
µαθήµατα πραγµατοποιούνται κάθε 15 µέρες, Παρασκευή 
απόγευµα και Σάββατο πρωί.

 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας 
από το CNAM Paris

 Ένα πρόγραµµα µε διεθνή ακτινοβολία και αναγνώριση

Το Κολλέγιο Rene Descartes, αποκλειστικός συνεργάτης του δηµόσιου Γαλλικού Πανεπιστηµίου Conservatoire National 
des Arts et Metiers (CNAM) στην Ελλάδα, προσφέρει τον 10ο κύκλο του Μεταπτυχιακού προγράµµατος στη ∆ιοίκηση 
Μονάδων Υγείας. 
Πρόκειται για ένα πρόγραµµα αµιγούς επαγγελµατικής κατεύθυνσης, καταχωρηµένο στο Εθνικό Μητρώο Επαγγελµατικών 
Πιστοποιήσεων της Γαλλίας (RNCP) στο επίπεδο Master. Tο πρόγραµµα έχει προσαρµοστεί στα ελληνικά δεδοµένα  
και διδάσκεται εξ ολοκλήρου στα ελληνικά. 

Ο Μεταπτυχιακός τίτλος: 
Titre professionnel de niveau I “Gestionnaire d’etablissements medicaux  
et medico-sociaux” 
απονέµεται από το Πανεπιστήµιο CNAM Paris και είναι ο ίδιος µε αυτόν 
που απονέµεται στους γάλλους αποφοίτους.  
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχει 60 credits (ECTS).

Σε τι ανάγκες απαντά το πρόγραµµα: 
Οι µονάδες υγείας λειτουργούν σε ένα περιβάλλον όπου οι επιστηµονικές, κοινωνικές, οικονοµικές αλλαγές, αλλά και το 
µεταβαλλόµενο ρυθµιστικό πλαίσιο απαιτούν εγρήγορση και συνεχείς προσαρµογές. Παράλληλα ο ανταγωνισµός των ιδιωτικών 
µονάδων αλλά και οι περιορισµένοι πόροι του δηµοσίου καθιστούν την αποτελεσµατικότητα επιτακτική.
Οι πρωταγωνιστές του συστήµατος της υγείας χρειάζονται επιπλέον δεξιότητες, καθώς η οικονοµία και η διοίκηση αποτελούν 
πλέον το καθηµερινό τους περιβάλλον.   
Το πρόγραµµα προετοιµάζει τα στελέχη για να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις προκλήσεις αυτών των περίπλοκων οργανισµών 
και να διακριθούν στον δυναµικό κλάδο της υγείας.
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