
ΣΤΌΧΌΣ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε λειτουργούς 
υγείας (γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές), νομικούς 
και άλλους συναφείς επιστήμονες, οι οποίοι προσεγγίζουν 
τα ζητήματα της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής από τη 
σκοπιά των ανθρωπιστικών επιστημών και της φιλοσοφίας ή 
επί τη βάσει της ιατρικής, της βιολογίας και άλλων συναφών 
κλάδων. Φιλοδοξεί να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους 
γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες οδηγούν στη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και τους 
καθιστούν λιγότερο ευάλωτους σε πλάνες και ολισθήματα. 
Επιπρόσθετα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση 
της κριτικής ικανότητας των επαγγελματιών υγείας, ώστε 
να είναι σε θέση να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις για 
την πορεία και ποιότητα της ανθρώπινης ζωής, αλλά και 
αναδεικνύει τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις 
νομικές θεωρήσεις των ποικίλων ζητημάτων που άπτονται 
της Βιοηθικής και της Ιατρικής Ηθικής.

* Το Πρόγραμμα είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από 
τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Βιοηθική – Ιατρική Ηθική *
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΌΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΌΌΠΤΙΚΕΣ
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», 
το πρώτο στον ελληνόφωνο χώρο που προσφέρεται εξ 
αποστάσεως με αντικείμενο έναν κλάδο αιχμής, που γνωρίζει 
σημαντική άνθηση διεθνώς, εγγυάται την πλήρη εξοικείωση 
των ενδιαφερομένων με όλο το φάσμα των βιοηθικών 
προβλημάτων και με τις κυριότερες προσεγγίσεις που έχουν 
προταθεί για την αντιμετώπισή τους. Οι απόφοιτοι:

· θα έχουν τη δυνατότητα να στελεχώνουν Επιτροπές Βιοηθικής 
 και Δεοντολογίας της Έρευνας.

· ως επαγγελματίες της υγείας θα είναι κατά προτεραιότητα  
 επιλέξιμοι από τα αντίστοιχα ιδρύματα και θα μπορούν να  
 προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με ασφάλεια.

· ως νομικοί θα είναι επιλέξιμοι για τις νομικές υπηρεσίες  
 ιατρικών ιδρυμάτων, σχολών και ερευνητικών κέντρων.

· ως επιστήμονες ποικίλων κλάδων (βιολογία, κοινωνιολογία,  
 θεολογία) θα ενισχύσουν το διεπιστημονικό επαγγελματικό  
 τους προφίλ και θα καταστούν περισσότερο ευέλικτοι και  
 ελκυστικοί στην αγορά εργασίας.
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Αιτήσεις έως 26 Αυγούστου 2020 στο   www.ouc.ac.cy
ΜΕ ΠΡΌΣΙΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΌΤΡΌΦΙΕΣ



ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΟΥ!

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
2020 - 2021

ΑΝΌΙΚΤΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΌ ΚΥΠΡΌΥ

• το ψηφιακό δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου
• εξ αποστάσεως σπουδές στον προσωπικό χώρο και χρόνο των φοιτητών
• αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών με άμεσο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας
• υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης
• προσιτά δίδακτρα & υποτροφίες

www.ouc.ac.cy  |   (+357) 22 411 600

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ 
EMAIL admissions@ouc.ac.cy

ΔΙΑΡΘΡΩΣΉ

To Πρόγραμμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις ειδίκευσης:
• Βιοηθική 
• Ιατρική Ηθική

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη «Βιοηθική – Ιατρική Ηθική», 
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε εννέα (9) 
εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες και επιπρόσθετα η εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διατριβής.

1ο εξάμηνο
ΒΙΗ511: Ιστορία των Ηθικών Θεωριών
ΒΙΗ512: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων
Κατεύθυνση: Βιοηθική
ΒΙΗ513: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική
Κατεύθυνση: Ιατρική Ήθική
ΒΙΗ514: Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική

2ο εξάμηνο
ΒΙΗ521: Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας
Κατεύθυνση: Βιοηθική
ΒΙΗ522: Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα (υποχρεωτική)
ΒΙΗ523: Βιοηθική και Αρχή της Ζωής (επιλογής)
ΒΙΗ524: Βιοηθική και Βελτιώσεις (επιλογής)
Κατεύθυνση: Ιατρική Ήθική
ΒΙΗ525: Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική (υποχρεωτική)
ΒΙΗ526: Ιατρική Δεοντολογία (επιλογής)
ΒΙΗ527: Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία (επιλογής)

3ο εξάμηνο
ΒΙΗ611: Νευροηθική
ΒΙΗ701Α: Μεταπτυχιακή Διατριβή Ι
Κατεύθυνση: Βιοηθική
ΒΙΗ612: Βιοηθική και Δίκαιο
Κατεύθυνση: Ιατρική Ήθική
ΒΙΗ613: Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία

4ο εξάμηνο
ΒΙΗ701Β: Μεταπτυχιακή Διατριβή ΙΙ
Κατεύθυνση: Βιοηθική
ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)
ΒΙΗ622: Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας (επιλογής)
Κατεύθυνση: Ιατρική Ήθική
ΒΙΗ621: Παγκόσμια Βιοηθική (επιλογής)
ΒΙΗ623: Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις (επιλογής)

Το Πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, τη δυνατότητα 
παρακολούθησης των Θεματικών του Ενοτήτων ως αυτοτελών, 
χωρίς να απαιτείται εγγραφή συνολικά στο πρόγραμμα.

https://bit.ly/2CrkrTq
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