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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 ανάπτυξη του εννοιολογικού και θεωρητικού
υπόβαθρου των συμμετεχόντων σε θέματα που αφορούν το σχεδιασμό και την
υλοποίηση μίας Στρατηγικής, καθώς σε θέματα σχετικά με τη Στρατηγική του
Οργανισμού και την ανάπτυξη και αξιολόγηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του. Τα
θέματα που θα αναπτυχθούν εισάγουν τους συμμετέχοντες στο σύγχρονο τρόπο
προσέγγισης της στρατηγικής και του ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς ,
ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικής
ανθρωπίνων πόρων, σ` ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Περιγράφονται τα βήματα που απαιτούνται προκειμένου να προσφερθούν
μαθησιακές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους εργαζόμενους για τη
βελτίωση της ατομικής, ομαδικής και οργανωσιακής τους απόδοσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το μάθημα θα εστιάσει επίσης στη σημασία της Συναισθηματικής
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Νοημοσύνης (ΣΝ) για την αλληλεπιδρασιακή κοινωνική αρένα της σύγχρονης
Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού (ΑΑΠ). Έτσι οι φοιτητές θα είναι σε θέση
να εμβαθύνουν πάνω στη σημασία της ΣΝ ως συστατικό στοιχείο της ΑΑΠ, στον
πυρήνα του αιτήματος για εξισορρόπηση μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής
ζωής, αλλά και ως θεμέλιο λίθο όλων σχεδόν των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ανάπτυξης ΑΔ της ΔΑΔ διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό επίσης ο ρόλος της μάθησης στη
διαχείριση κρίσεων είναι σημαντικός καθώς παρέχει το μέσο με το οποίο μπορούν να
εφαρμοστούν οι διαδικασίες και να μετριαστούν ή να αποφευχθούν δυσμενή
αποτελέσματα αλλά και στο μίκρο επίπεδο στο εσωτερικό των οργανισμών να
επιτευχθούν οι στόχοι του κάθε οργανισμού
Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι :
Η κατανόηση της σημασίας του ρόλου και της διοίκησης του
ανθρώπινου παράγοντα στους σύγχρονους οργανισμούς, των επιμέρους
λειτουργιών της ΔΑΔ και των νέων τάσεων και πρακτικών που εφαρμόζονται.

Η κατανόηση της σημασίας της στρατηγικής ευθυγράμμισης της ΔΑΔ
στον οργανισμό, και της σημασίας της στρατηγικής για τις επιχειρήσεις και για
τη ΔΑΔ.

Του τρόπου σχεδιασμού, αξιολόγησης και υλοποίησης μίας
στρατηγικής για τον οργανισμό καθώς και για τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού.

Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τη στελέχωση, την εκπαίδευση
και ανάπτυξη των εργαζομένων, την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών.


Η κατανόηση της χρησιμότητας της ΣΝ στην ΑΑΠ μέσω απόδοσης
(performance) και ικανοποίησης (satisfaction) ως συντελεστές της τεκμαρτής
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών: εννοιολογικός προσδιορισμός της ΣΝ,
ιστορική αναδρομή, διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ανθρώπων με
υψηλή ΣΝ, αλλά και αντιπαραβολή της με την ‘Γενική’ Νοημοσύνη ως
γνωστικό πεδίο
Να σχεδιάζουν προγράμματα διαχείρισης κρίσεων.
Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν με κριτήριο την αποτελεσματικότητα
τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων.





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
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην
τεχνολογιών
πολυπολιτισμικότητα
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Λήψη αποφάσεων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής
Αυτόνομη εργασία
υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Ομαδική εργασία
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
σκέψης
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των
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απαραίτητων τεχνολογιών
Λήψη αποφάσεων
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Διαχείριση κρίσεων
Ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων & δεξιοτήτων
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε
θέματα φύλου
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Ρόλος και λειτουργίες Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Εισαγωγή, Η σημασία των ανθρώπινων πόρων, Κύκλος ζωής επιχείρησης, εταιρική
κουλτούρα και προγραμματισμός ανθρωπίνων πόρων, Υπεύθυνοι για τον
προγραμματισμό ανθρωπίνων πόρων, Διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού
ανθρωπίνων πόρων, Μειώσεις εργατικού δυναμικού

- Στρατηγική και πολιτικές εντός του Οργανισμού Ανάλυση Έργου Ορισμός και
διαδικασία ανάλυσης εργασίας , Μέθοδοι ανάλυσης εργασίας, Περιγραφή και
προδιαγραφή εργασίας. Η ΔΑΔ στον τομέα υπηρεσιών Υγείας.

- Προσέλκυση, επιλογή υποψηφίων-Κίνητρα Παρακίνηση εργαζομένων στον τομέα
της Υγείας
Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές προσέλκυσης, Κριτήρια αξιολόγησης προγράμματος
προσέλκυσης, Διαδικασία επιλογής, Ταίριασμα Θέσης Εργασίας-Υποψηφίου, Υποδοχή
και ένταξη νεοπροσληφθέντων, Ευθύνη και συστατικά στοιχεία για ένα
αποτελεσματικό πρόγραμμα υποδοχής και ένταξης υποψηφίων, Τεχνικές
παρακίνησης και ΔΑΔ

-Ηγεσία και Κουλτούρα Δ στον τομέα της Υγείας Εκπαίδευση και ανάπτυξη
ανθρώπινου δυναμικού
Η διαδικασία εκπαίδευσης και ανάπτυξης, Προσδιορισμός (ενδοεπιχειρησιακών)
εκπαιδευτικών αναγκών, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέθοδοι
Εκπαίδευσης Προσωπικού , Μέθοδοι ανάπτυξης στελεχών, Αξιολόγηση
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εκπαιδευτικών προγραμμάτων, Μέτρηση αποδοτικότητας εκπαίδευσης

-

Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων Οργανωσιακή Δεσμευση Στρατηγικός
σχεδιασμός μέσω του ΑΔ

Διαδικασία αξιολόγησης, Ποιος πρέπει να διενεργεί την αξιολόγηση, Μέθοδοι
αξιολόγησης απόδοσης, Πιθανά σφάλματα αξιολογητών, Συνέντευξη αξιολόγησης

- Συναισθηματική Νοημοσύνη Ορισμοί, έννοιες, χαρακτηριστικά, ιστορική αναδρομή,
πλαίσιο εφαρμογής, αντιπαραβολή με την Νοημοσύνη, πλαίσια αναφοράς, βασικές
συνισταμένες. Η Σ.Ν. στην ΑΑΠ: ίση μεταχείριση, αίσθημα δικαίου, επίτευξη
στόχων, και νομικές προεκτάσεις.
Διαχείριση Διαφορετικότητας , Μετασχηματική Ηγεσία διαχείριση συγκρούσεων
- Τυπολογία στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.
- Επικοινωνία: ο ρόλος της Επικοινωνίας και της ΔΑΔ στην αντιμετώπιση κρίσεων
και απρόβλεπτων καταστάσεων και διαχείριση των σχέσεων με τα ΜΜΕ πριν, κατά
τη διάρκεια και μετά την κρίση.
- Η διαχείριση συμβατικών και νέων μέσων για την αντιμετώπιση μιας
κρίσης/Στρατηγικές διαχείρισης κρίσεων
- Ο ρόλος τους διαχειριστή της κρίσης στο συντονισμό και εποπτεία όλων των
ενεργειών και της ομάδας διαχείρισης κρίσης.
- Διαπραγματεύσεις στον εργασιακό χώρο
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο στην Αίθουσα

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως
εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Στο μάθημα χρησιμοποιούνται διαφορετικές
εκπαιδευτικές μέθοδοι, προκειμένου να αντλούνται οι
απαραίτητες γνώσεις από διαφορετικές μαθησιακές
εμπειρίες και να αποσαφηνίζονται και να
υποστηρίζονται οι θεωρητικές έννοιες. Διαλέξεις,
μελέτες περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές
ασκήσεις, καθώς και συζητήσεις είναι οι
εκπαιδευτικές μέθοδοι πάνω στις οποίες θα
δομούνται τα μαθήματα.
ναι
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

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

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

Δραστηριότητα

Διαλέξεις
Ασκήσεις εμβάθυνσης
που εστιάζουν στην
μελέτη περιπτώσεων
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη & ανάλυση
βιβλιογραφίας
Διαδραστική
διδασκαλία
Εκπόνηση
μελέτης
(project),
Συγγραφή
εργασίας / εργασιών
Αυτοτελής Μελέτη
Σύνολο Μαθήματος
(25 ώρες φόρτου
εργασίας ανά
πιστωτική μονάδα)

25
25

25

25
25

25

150

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

Στην Ελληνική
Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που
περιλαμβάνει:
- Ανάπτυξη θέματος με θεωρητικό και πρακτικό
σκέλος
- Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
ΙΙ. Παρουσίαση Εργασίας (30%)

Αναφέρονται
ρητά προσδιορισμένα
κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι
προσβάσιμα από τους φοιτητές.
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τάσεις. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
Jackson, S.E., & Schuler, R.S. 2006. Managing Human Resources Through Strategic
Partnerships, 9th Edition, Mason, OH: Thomson SouthWestern Publishing Company.
Αδόργιαστος, Δ. (2009). Ευφυΐα χ 2: συναισθηματική νοημοσύνη - βασικές αρχές και
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