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Στόχοι του Μαθήµατος: 

Οι κύριοι στόχοι του µαθήµατος είναι να διευκολύνουν στην: 

• Κατανόηση και ανάλυση των τρόπων βελτίωσης της θέση του οργανισµού στην
αγορά στο θέµα των Ανθρώπινων Πόρων.

• Συλλογή και ανάλυση στοιχείων για την υποβολή εκθέσεων και την επίλυση
ζητηµάτων σχετικά µε τους Ανθρώπινους Πόρους

• Επιµέτρηση της αποτελεσµατικότητας των Ανθρώπινων Πόρων

• Κριτική σκέψη και επίλυση προβληµάτων σε ζητήµατα που αφορούν στους
Ανθρώπινους Πόρους

• ∆ηµιουργικότητα και καινοτοµία που αφορούν  στους Ανθρώπινους Πόρους

• Ανάπτυξη των ενδοατοµικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων

• Προφορική και γραπτή επικοινωνία, χωριστά και κατά οµάδες

• Επίλυση προβληµάτων

• Απαραίτητες αλλαγές στους Ανθρώπινους Πόρους ούτως ώστε να γίνει
προετοιµασία του οργανισµού για το µέλλον

• Ανάληψη, συµπλήρωση, παρουσίαση και υποβολή µίας εργασίας
χρησιµοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές µεθοδολογίας, αξιολόγησης
παρουσίασης και συγγραφής



 
 
Μαθησιακά Αποτελέσµατα:   
 
 
Μετά τη συµπλήρωση του µαθήµατος οι φοιτητές αναµένεται να είναι σε θέση να: 
  

1. αναπτύξουν τις στρατηγικές πολιτικές και πρακτικές που αφορούν στους 
Ανθρώπινους Πόρους  
 
2. αναπτύξουν τις στρατηγικές πολιτικές και πρακτικές που αφορούν στην 
πρόσληψη και επιλογή  
 
3. κάνουν µία αποτελεσµατική ανάλυση εργασίας 
 
4. προετοιµάσουν µία περιγραφή καθηκόντων και ειδίκευση εργασίας 
 
5. αναπτύξουν αποτελεσµατικές διαδικασίες εργασίας 
 
6. προετοιµάσουν και  εκτελέσουν αποτελεσµατικές συνεντεύξεις επιλογής 
 
7. κάνουν µία ανάλυση αναγκών για κατάρτιση και ανάπτυξη 
 
8. αναπτύξουν και εφαρµόσουν αποτελεσµατικά επιµορφωτικά προγράµµατα 
 
9. αξιολογήσουν εργασίες προκειµένου να καθορίσουν αµοιβές/κλίµακες  

µισθών/κίνητρα, οφέλη 
 
10. αναπτύξουν και εφαρµόσουν αποτελεσµατικά κριτήρια απόδοσης 

προκειµένου να γίνουν οι αξιολογήσεις 
 
11. αναπτύξουν και εφαρµόσουν αποτελεσµατικές πειθαρχικές διαδικασίες 
 
12. χρησιµοποιήσουν ενώσεις και συντεχνίες υπαλλήλων για καλύτερα 

επιχειρηµατικά αποτελέσµατα 
 
13. διαχειριστούν τις διαπραγµατεύσεις εργοδότη-εργοδοτούµενου ούτως ώστε να 

αποφεύγονται συγκρουσιακές καταστάσεις στο χώρο εργασίας  
 
14. αναλύουν ζητήµατα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας για την 

καλύτερη απόδοση των υπαλλήλων 
 
15. αξιολογήσουν το νοµικό περιβάλλον και το αντίκτυπό του στο χώρο εργασίας 
 

 



Περιεχόµενα του Μαθήµατος: 
 
 
1. Προκλήσεις Ανθρώπινων Πόρων: θέµατα, αρχές και ζητήµατα, και οι 

προκλήσεις του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολούν τους οργανισµούς 
σήµερα.  
 

2. Το Νοµικό Περιβάλλον: το νοµοθετικό «ναρκοπέδιο» που επηρεάζει την 
αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρώπων στο χώρο εργασίας. 

 
3. Προγραµµατισµός: πώς να εξασφαλιστεί ότι οι σωστοί άνθρωποι είναι στη 

σωστή θέση στο σωστό χρόνο. 
 
4. Πρόσληψη και Επιλογή: αποτελεσµατικές στρατηγικές και πολιτικές για την 

εύρεση, τοποθέτηση και διατήρηση των ανθρώπων.  
 
5. Σχέδιο Εργασίας: σχεδιασµός εργασιών για να εξασφαλιστεί ότι παρέχεται στους 

ανθρώπους ένα περιβάλλον ασφάλειας και απόδοσης-ενίσχυσης. 
 
6. Κατάρτιση και Ανάπτυξη: ανάλυση αναγκών και  σχεδιασµός πολιτικών και 

πρακτικών για την αποτελεσµατική κατάρτιση. 
 
7. ∆ιαχείριση και Βελτίωση της Απόδοσης: διαδικασίες αποτελεσµατικής 

ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της απόδοσης που θα βελτιώσουν τη 
µεµονωµένη και τη συνολική απόδοση. 
 

8. Αποζηµίωση και Κίνητρα: σχεδιασµός και εφαρµογή µεθόδων ανταµοιβής που 
παρακινούν τους ανθρώπους για βέλτιστη απόδοση. 

 
9. Σχέσεις Υπαλλήλων: σχεδιασµός και εφαρµογή συστηµάτων και δοµών για τη 

δηµιουργία σχέσεων που συµβάλλουν στην αποτελεσµατική απόδοση του 
οργανισµού. 

 
10. Υγεία και Ασφάλεια: εξασφάλιση ότι ο χώρος εργασίας παρέχει ένα ασφαλές 

περιβάλλον για το εργατικό δυναµικό του. 
 
11. ∆ιεθνή Ανθρώπινοι Πόροι: Ανάλυση των ∆ιεθνών Πρακτικών που αφορούν 

στους ανθρώπινους πόρους. 
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