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2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου
επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης
και Παράρτημα Β
• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις γενικές αρχές δικαίου υγείας και
κοινωνικής προστασίας. Η ανάλυση αφενός των ευρωπαϊκών συστάσεων, κανονισμών και
συμφωνιών, αφετέρου της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας σε θέματα υγείας και κοινωνικής
προστασίας, αποτελεί το κύριο μέρος του μαθήματος. Οι δύο αυτές συνιστώσες εξετάζονται εις βάθος
στο μάθημα αυτό δίνοντας έμφαση στην κριτική προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων των πολιτικών εν
μέσω κρίσης και των δικαιωμάτων νέων ευπαθών ομάδων όπως των ογκολογικών, διαβητικών
ασθενών και των μεταναστών.
Επίσης, η ύλη του μαθήματος εστιάζει στον εντοπισμό και στην κατανόηση νέων νομικών
προβλημάτων θεσμοθετημένων και οργανισμών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Οι φοιτητές θα
μπορέσουν έτσι να αντιληφθούν τόσο την πολυπλοκότητα όσο και τα βασικά στοιχεία του δικαίου
υγείας και κοινωνικής προστασίας αναγνωρίζοντας τις επιρροές του συστήματος υγείας από το
οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν τα βασικά στάδια εξέλιξης και λειτουργίας του κράτους πρόνοιας
• Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
και περιγράφουν σχετική νομολογία
• Επεξηγούν με νομική ορολογία τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος υγείας και κοινωνικής
πρόνοιας
• Προσεγγίζουν κριτικά τις νέες νομοθεσίες που σχετίζονται με τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
• Αναλύουν τα δικαιώματα των ασθενών και επαγγελματιών υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην
Ευρωπαϊκή ένωση
• Ερμηνεύουν δικαστικές αποφάσεις ως προς την ιατρική ευθύνη και θέματα βιοηθικής
• Συνεργάζονται με τους συμφοιτητές τους και με εξωτερικά μέλη για την εκπόνηση ομαδικών
εργασιών
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα
Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στάδια εξέλιξης, λειτουργίες του κράτους πρόνοιας και σύγχρονες τάσεις

• Εναλλακτικές επιλογές και διλήμματα όσον αφορά τη μεταρρύθμισή του κράτους πρόνοιας
(υγείας και κοινωνικής προστασίας).

• Αποσάφηνση βασικών διακρίσεων και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κυριότερων μηχανισμώνυποσυστημάτων του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.

• Ανάλυση συνταγματικών βάσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας (ερμηνευτικά
προβλήματα σχετικά με το κανονιστικό περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και
οι κρίσιμες λειτουργίες των θεμελιωδών αρχών της αειφορίας και του κοινωνικού κράτους
δικαίου)

• Δικαίωμα στην υγεία ειδικών ομάδων πληθυσμού (μετανάστες, ηλικιωμένοι, ανασφάλιστοι κλπ).
• Βιωματικό εργαστήριο αξιολόγησης σχετικών κατευθύνσεων της νομολογίας (δικαιώμα υγείας
ευάλωτων πληθυσμών κλπ)

Διεθνείς, ευρωπαϊκοί και ενωσιακοί θεσμοί που άπτονται του συστήματος υγείας και κοινωνικής
προστασίας
• Κατάταξη των διεθνών κανόνων κοινωνικής ασφάλειας με γνώμονα το πλαίσιο σύναψής τους, το
νομικό τους περιεχόμενο και τους σκοπούς τους

• Ειδικές πρωτοβουλίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας
Τράπεζας και του ΟΟΣΑ.
• Ανάλυση κοινωνικών πολιτικών και θεσμών κοινωνικής ασφάλειας που εντάσσονται στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εναρμόνιση, τη σύγκλιση και το συντονισμό των

εθνικών συστημάτων των κρατών-μελών.
Ευρωπαϊκές προκλήσεις για νομοθετικές μεταρρυθμίσεις της υγείας και της κοινωνικής προστασίας
εν μέσω κρίσης

• Ευρωπαϊκά νομοθετικά πρότυπα υγείας σε περίοδο κρίσης
• Διαρθρωτικές αλλαγές στο ελληνικό σύστημα υγείας μετά την υπογραφή των Μνημονίων
• Περιπτωσιολογικές μελέτες ως προς τα δικαιώματα των νοσηλευομένων, την προστασία
δεδομένων υγείας προσωπικού χαρακτήρα κλπ μέσω ερευνών του Συνήγορου του Πολίτη από
το 2010 έως το 2014 και αποφάσεων ευρωπαϊκών και ελληνικών δικαστηρίων
• Έλλειψη νομοθετικού πλαισίου νέων φορέων πρόνοιας εν μέσω κρίσης (κοινωνικά φαρμακεία,
κοινωνικά ιατρεία, mobility units ψυχικής υγείας κλπ).
Βιοηθική και ιατρική ευθύνη
• Νομικά ζητήμα βιοηθικής
• Ιατρική ευθύνη

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην τάξη, δια ζώσης μάθημα
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση προτζέκτορα και ιστοσελίδων νομικού
περιεχομένου
Ενημέρωση φοιτητών μέσω μέιλ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με
τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι
διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση,
Άσκηση
Πεδίου,
Μελέτη
&
ανάλυση
βιβλιογραφίας,
Φροντιστήριο,
Πρακτική
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό
Εργαστήριο,
Διαδραστική
διδασκαλία,
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών,
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για
κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι
ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου
να αντιστοιχεί στα standards του ECTS

Δραστηριότητα
Διαλέξεις
2 Βιωματικά εργαστήρια
1 διάλεξη νομικού
συνεργάτη
Προετοιμασία για τη
συγγραφή της ομαδικής και
της ατομικής εργασίας
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου
30
20
10
45
20
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης
Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης,
Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης
Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων,
Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία,
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση,
Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία,
Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες
Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια
αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα
από τους φοιτητές.

Ι. Παρουσίαση ατομικής εργασίας (50%)
H παρουσίαση της ατομικής εργασίας στοχεύει στην
κριτική προσέγγιση και ανάλυση θέματος δικαίου
υγείας (νομολογία, νομοθεσία κλπ) τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
ΙΙ. Παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας (50%)
Η ομαδική εργασία στοχεύει στην ανάλυση μίας
περιπτωσιολογικής μελέτης που σχετίζεται με την
ελληνική επικαιρότητα (π.χ. αποφάσεις ευρωπαϊκών
και ελληνικών δικαστηρίων όσον αφορά την ιατρική
ευθύνη και θέματα βιοηθικής, νομικό πλαίσιο νέων
δομών υγείας). Η ομαδική αυτή εργασία αποτελεί ένα
πρώτο στάδιο για την ανάπτυξη απαραίτητων
δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητών, όπως η
συλλογικότητα και ο επιμερισμός των ευθυνών, για τη

συγγραφή της διπλωματικής εργασίας.
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