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Τελικός τίτλος σπουδών:  Διδακτορικό 
 

Το συγκεκριμένο διδακτορικό πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους ενδιαφερόμενους 
οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια με τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου αυτοί 
να καταστούν επαρκείς ερευνητικά. Μέσα από μια ελάχιστη διάρκεια 3 ετών, παρέχονται 
στους υποψήφιους τα απαραίτητα εφόδια προς επίτευξη των απαιτούμενων γενικών και 
ειδικών στόχων καθώς επίσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, προκειμένου αυτοί να 
καταστούν ερευνητικά αυτόνομοι ώστε να είναι ικανοί να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή και/ ή 
ερευνητική καριέρα ή να στελεχώσουν καίριες θέσεις στην ευρύτερη βιομηχανία της υγείας. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
 παροχή της δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα καθορισμένα 

κριτήρια να πραγματοποιούν ερευνητικές μελέτες στον τομέα της Νοσηλευτικής, 
 σχεδιασμός ερευνητικών μελετών από τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τα 

καθορισμένα κριτήρια που να είναι βασισμένες στους κανόνες της ηθικής και 
δεοντολογίας, 

 ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού της Κύπρου στον τομέα της Νοσηλευτικής, 
 ενίσχυση της εφαρμογής των δράσεων της Νοσηλευτικής (έρευνα, πρόληψη, προαγωγή 

υγείας) στη βιομηχανία και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, 
 συμβολή και ενίσχυση της ερευνητικής κουλτούρας στο χώρο της Νοσηλευτικής στην 

Κύπρο. 
 
 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: 
 
• παροχή ίσων ευκαιριών στους υποψηφίους διδάκτορες ώστε να ειδικεύονται σε 

ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τους τομείς της Νοσηλευτικής, 
• παροχή της δυνατότητας στους υποψήφιους διδάκτορες να διατυπώνουν και να 

αξιολογούν ερευνητικά ερωτήματα ακολουθώντας τις κατάλληλες τεχνικές, 
• εμβάθυνση των γνώσεων σε προηγμένες στατιστικές μεθόδους και δεξιότητες που είναι 

απαραίτητες για τη διεξαγωγή έρευνας, 
• περεταίρω ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τεχνική κατανόησης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, 

οργάνωσης, υλοποίησης και τεκμηρίωσης ερευνητικών μελετών, 
• ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των ερευνητικών εργασιών που θα επιτρέψει στους 

υποψηφίους διδάκτορες να προβάλουν και να υποστηρίξουν με αποτελεσματικό τρόπο 
τα ευρήματα ερευνών στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα (μέσω συνεδρίων, 
ημερίδων, δημοσιεύσεων), 

• ανάπτυξη των απαιτούμενων γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέψει στους 
υποψηφίους διδάκτορες να παράγουν νέα γνώση στο πεδίο της Νοσηλευτικής. 

 
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 
 
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να: 

 αναγνωρίζουν και κατηγοριοποιούν ειδικές πτυχές (πχ σχεδιασμός, τεκμηρίωση) 
ερευνητικών προσεγγίσεων θεμάτων που αφορούν στον τομέα της Νοσηλευτικής και 
των πρακτικών εφαρμογών τους, 

 καταγράφουν, περιγράφουν, υποστηρίζουν, αναθεωρούν και συζητούν επιστημονικά 
ζητήματα στον τομέα της Νοσηλευτικής, 

 ονοματίζουν, σχεδιάζουν και υποστηρίζουν προηγμένα ερευνητικά πρωτόκολλα στον 
τομέα της Νοσηλευτικής, 



 συνθέτουν, οργανώνουν και διαχειρίζονται επιστημονικές εργασίες διαφορετικών τύπων 
και μορφών στον τομέα της Νοσηλευτικής, 

 οργανώνουν και συνθέτουν συστηματικές ανασκοπήσεις σύγχρονων ερευνητικών 
ζητημάτων στον τομέα της Νοσηλευτικής, 

 αναγνωρίζουν, αναλύουν και περιγράφουν τις προηγμένες ποσοτικές και ποιοτικές 
ερευνητικές προσεγγίσεις και την εφαρμογή που αυτές έχουν σε διάφορα ερευνητικά 
προβλήματα, 

 εξηγούν και ερμηνεύουν ερευνητικά δεδομένα με προηγμένες στατιστικές μεθόδους και 
περιγράφουν και τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από αυτά, 

 επεξηγούν, ερμηνεύουν και κριτικάρουν τα αποτελέσματα ερευνών στον τομέα της 
Νοσηλευτικής, 

 συνθέτουν και παρουσιάζουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της Νοσηλευτικής, 
 αναγνωρίζουν, ερμηνεύουν και αναλύουν Δεοντολογικά και Ηθικά ζητήματα που 

αφορούν στην ερευνητική πρακτική στο χώρο της Νοσηλευτικής, 
 αξιολογούν, εξετάζουν, αξιολογούν αναδιαμορφώνουν τη χρήση και εφαρμογή 

βέλτιστων πρακτικών σε κλινικά ερωτήματα ή ζητήματα στο τομέα της εφαρμοσμένης 
Νοσηλευτικής. 

 παρουσιάζουν με επάρκεια, να υποστηρίζουν, να συζητούν και να τεκμηριώνουν δημόσια 
τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις. 
 

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 
 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διδάκτορες θα είναι σε θέση να εργαστούν ως 
ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μελετητές, εμπειρογνώμονες ή σύμβουλοι σε πληθώρα τομέων στη 
Νοσηλευτική. Στο πλαίσιο των παραπάνω μπορούν να στελεχώσουν θέσεις στο δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τομείς καθορισμού και ανάπτυξης 
πολιτικής στη Νοσηλευτική, καθώς επίσης σε εθελοντικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις ή 
να απασχοληθούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι. Θα μπορούσαν επίσης να εξασφαλίσουν τη 
συμμετοχή τους ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα και δίκτυα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα της Νοσηλευτικής και να αξιοποιήσουν επιτυχώς τις μεγάλες ευκαιρίες 
ερευνητικής χρηματοδότησης οι οποίες παρέχονται. 

 

ΔΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ECTS 

Οι φοιτητές του διδακτορικού προγράμματος «Νοσηλευτική» πρέπει να συμπληρώσουν 
τις πιο κάτω πιστωτικές μονάδες ECTS για την απόκτηση του διδακτορικού: 

Εξειδικευμένα Μαθήματα 30 

DNU711 - Προχωρημένη Μεθοδολογία Έρευνας  10 

DNU712 - Προχωρημένη Βιοστατιστική 10 

DNU723 - Ειδικά Θέματα Νοσηλευτικής  10 

Περιεκτική Εξέταση 10 

Ετοιμασία και Υποβολή Πρότασης Διδακτορικής Έρευνας 10 

Ολοκλήρωση ανεξάρτητης ερευνητικής εργασίας (διδακτορικό 
πρόγραμμα) σύμφωνα με το εγκεκριμένο διδακτορικό σχέδιο, 
υπό την επίβλεψη των εντεταλμένων προς τούτο μελών του 
καθηγητικού προσωπικού 

 
85 

Συγγραφή και Υποβολή Διδακτορικής Διατριβής 45 

  

Σύνολο Απαιτήσεων 180 

 


