
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΖΒ219 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 6
ο
 (επιλογης) 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη 

του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος 

αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

Διαλέξεις  3 7,5 

   

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ERASMUS 

ΝΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)  

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 

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να διαθέτουν :  
Α. Γνώσεις προκειμένου να κατανοούν :  

- Το ρόλο της ΔΑΠ στην σύγχρονη ανταγωνιστική Διεθνοποιημένη επιχείρηση.  
- Τη διαδικασία του Προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με την προφορά 

και ζήτηση και την σύνδεσή του με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης σε ένα 
περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται.  

- Τη διαδικασία Στελέχωσης και την εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων ώστε να επιλέγονται 
κάθε φορά οι καλύτεροι εργαζόμενοι και να αποτελούν επένδυση για την επιχείρηση.  

- Τις μεθόδους αξιολόγησης των εργαζομένων με στόχο να αποτελέσει αυτή κίνητρο και όχι 
φόβο.  

- Τα συστήματα αμοιβών και ανταμοιβών ώστε να αποτελέσουν παρακινητικό παράγοντα 
και να οδηγήσουν σε μεγιστοποίηση της απόδοσης.  

- Τις μεθόδους εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις μελλοντικές προκλήσεις.  

- Τη σημασία της σωστής διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων .  
- Να μπορούν να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν πραγματικά προβλήματα Διοίκησης 

Προσωπικού μέσα από Μελέτες περιπτώσεων .  
Β. Διανοητικές ικανότητες για :  

- Να εκτιμήσουν το σημαντικό ρόλο της ΔΑΠ στην επιτυχημένη πορεία της ανταγωνιστικής 
επιχείρησης.  



- Να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσα από την ανάλυση των πρακτικών της ΔΑΠ με στόχο την 
εξασφάλιση άριστου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και μεγιστοποίηση της απόδοσης  

Γ. Άλλες ικανότητες, απαραίτητες για :  
- Την ενίσχυση της υπευθυνότητας στα πλαίσια των απαιτήσεων για ανεξάρτητη έρευνα και 

μελέτη.  
- Την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου στα πλαίσια της επιτυχούς ολοκλήρωσης 

εργασιών.  
- Την ενίσχυση της ομαδικότητας μέσα από την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση ομαδικών 

εργασιών.  
- Την αποτελεσματική παρουσίαση των εργασιών με χρήση σύγχρονων εργαλείων 

επικοινωνίας , σε ακροατήριο με δυνατότητα δημόσιας συζήτησης και σχολιασμό ιδεών.  

- Την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ φοιτητών και υπεύθυνου καθηγητή του 
μαθήματος για τη μάθηση, καθοδήγηση , παρακολούθηση και διατύπωση των ιδεών – 
σκέψεων σε γραπτό λόγο πριν την ολοκλήρωση των εργασιών και την παρουσίασή τους 
στην αίθουσα. 

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 

- Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών  

- Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
- Λήψη αποφάσεων  
- Ομαδική εργασία Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ευαισθησίας ηθικής 

υπευθυνότητας σε θέματα φύλου  
- Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
- Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
- Ικανότητες επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο, με τη χρήση επιχειρημάτων σε 

εργασίες, παρουσιάσεις και δημόσιες συζητήσεις.  
- Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
- Ικανότητα πρόκλησης νέων ιδεών των ιδίων και συναδέλφων σπουδαστών.  
- Διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με συναδέλφους σπουδαστές και ακαδημαϊκό 

προσωπικό.  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
- Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων (ΔΑΠ).  
- Ο ρόλος της Διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στη στρατηγική λήψη των αποφάσεων 

της σύγχρονης επιχείρησης. 
- Προγραμματισμός Ανθρώπινου δυναμικού και πρόβλεψη αναγκών.  
- Διαδικασίες Προσέλκυσης. Εντοπισμός-προσέλκυση και Επιλογή προσωπικού.  
- Διαφορετικότητα και πολυπολιτισμικότητα στους χώρους εργασίας.  
- Ανάλυση Εξωτερικού και οργανωσιακού περιβάλλοντος της επιχείρησης.  
- Ανάλυση και περιγραφή θέσεων εργασίας.  
- Εκπαίδευση και Ανάπτυξη προσωπικού. Δημιουργία προϋποθέσεων για επαγγελματική 

ανέλιξη.  
- Μέθοδοι αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων.  
- Συστήματα αμοιβών των εργαζομένων - παροχές .  
- Εργασιακών σχέσεις σε ευμετάβλητο περιβάλλον .  
- Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην επιχείρηση. 
- Εσωτερική επικοινωνία και εργασιακές σχέσεις.  

 



- Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων σε διεθνές επίπεδο.  
- Αποτελεσματική πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Διαλέξεις σε σύγχρονα θέματα που άπτονται της Διοίκησης 
Ανθρώπινων πόρων 
Επεξεργασία μελετών περίπτωσης που αφορούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία αντλούνται μέσα 
από την ελληνική και τη διεθνή πραγματική οικονομία.  
Ανάπτυξη βασικών δραστηριοτήτων έρευνας στο πλαίσιο 
εκπόνησης εργασιών. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

με τους φοιτητές 

Δυναμικές διαφάνειες powerpoint 
Εργαστηριακή εκπαίδευση με χρήση ΤΠΕ 
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 
Επικοινωνία μέσω e-mail  

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 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις 39 

Ασκήσεις Πράξης που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
μεθοδολογιών και ανάλυση 
μελετών περίπτωσης σε 
μικρότερες ομάδες φοιτητών 

26 

Ατομική Εργασία σε 
μελέτη περίπτωσης.  

26 

Εκπαιδευτική εκδρομή / 
Μικρές ατομικές εργασίες 
εξάσκησης 

13 

Αυτοτελής Μελέτη 83.5 

Σύνολο Μαθήματος 187,5 
 

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. Γραπτή τελική εξέταση (60%) που περιλαμβάνει: 
- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
- Αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας 
 
ΙΙ. Παρουσίαση Ατομικής Εργασίας (7,5%) 
ΙΙΙ. Αξιολόγηση Εργασίας (32,5%) 
 
 

5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 
Βιβλία 
Βιβλίο [68402697]: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α. ΚΑΤΟΥ  
Βιβλίο [50659848]: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Torrington D., Hall L., Taylor S., Atkinson C.   
-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 
Human Resource Management (USA) 
 Human Resource Management Journal (UK)  
European Journal of Industrial Relations  
 Human Resource Management Review  
 International Journal of Human Resource Management 

 


