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Τίποτε 

Στόχος 
Μαθήματος 

Στόχος  του μαθήματος είναι να καλυφτούν οι σημαντικότερες αρχές  
και τεχνικές στην ∆ιοίκηση Ανθρωπινού ∆υναμικού και να βοηθηθούν 
οι φοιτητές  στην κατανόηση της σημασίας στην σημερινή οργάνωση. 
 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να 
είναι σε θέση να: 

 Κάνουν κριτική ανάλυση της στρατηγικής σημασίας της 
∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναμικού και του ρόλου του ∆ιευθυντή 
αυτού του τμήματος μέσα από την χρήση σχετικών θεωρητικών 
μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study 

 Επεξηγήσουν τεχνικές στην εφαρμογή της ∆ιοίκησης 
Ανθρώπινου ∆υναμικού μέσα από την χρήση σχετικών 
θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study 

 Πραγματοποιήσουν ανάλυση της σχετικής εργασίας και να 
ετοιμάσουν σχετική περιγραφή και προδιαγραφές μέσα από την 
χρήση θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study 

 Κάνουν κριτική ανάλυση των μεθόδων επιλογής υπάλληλων 
μέσα από την χρήση σχετικών θεωρητικών μοντέλων και 
ανάλυσης τύπου case study 

 Κάνουν κριτική αξιολόγηση της εκπαίδευσης και ανάπτυξης του 
ανθρωπινού δυναμικού μέσα από την χρήση σχετικών 
θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study 

 Επεξηγήσουν τον ρόλο της ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναμικού 
και να αναλύσουν τα κριτήρια αξιολόγησης μέσα από την χρήση 
σχετικών θεωρητικών μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study

 Κάνουν κριτική ανάλυση των νομικών πλαισίων και των ρόλων 
των συνδικάτων ως επίσης και των σχέσεων με τους 



υπάλληλους μέσα από την χρήση σχετικών θεωρητικών 
μοντέλων και ανάλυσης τύπου case study 

Προαπαιτούμενα Κανένα Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 
Μαθήματος 

Καλύπτονται οι σημαντικές αρχές του κλάδου και υποβοηθούνται οι 
φοιτητές στην κατανόηση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού για 
αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Συμπεριλαμβάνονται- 

 Εισαγωγή στην ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναμικού 
 Στρατηγική ∆ιοίκησης Ανθρώπινου ∆υναμικού 
 Ηγεμονία και σχετικές θεωρίες 
 Ομάδες και ομαδικότητα 
 Παρακίνηση και σχετικές θεωρίες 
 Νομικό πλαίσιο και χειρισμός διαφορετικότητας 
 Ανάλυση εργασίας 
 Πρόσληψη και επιλογή υπάλληλων 
 Εκπαίδευση και ανέλιξη 
 Χειρισμός αποδοτικότητας 
 Αμοιβή 
 Χειρισμός σχέσεων με το προσωπικό 
 Κοινωνική ευθύνη 

Μεθοδολογία 
∆ιδασκαλίας 
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