ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων σε μια
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
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ΤΙΤΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Ο Σκοπός του Μαθήματος

3.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

Το μάθημα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων σε μια παγκοσμιοποιημένη
κοινωνία φιλοδοξεί να αναδείξει την σπουδαιότητα του ανθρώπινου
παράγοντα μέσα στις σύγχρονες πολυεθνικές επιχειρήσεις και να προσφέρει
στους φοιτητές – αυριανούς επαγγελματίες – τις βασικές γνώσεις πάνω στις
σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές διαχείρισης των επιχειρήσεων.

•
•

•

•

Να κατανοούν τους τρόπους διοίκησης και διαχείρισης των ανθρώπινων
πόρων σε μια διεθνή επιχείρηση.
Να εφαρμόζουν προσπάθειες συστηματικής και μακροχρόνιας
αντιμετώπισης του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού μιας οργάνωσης, το
οποίο αντιμετωπίζεται ως «πόρος».
Να παίξουν ένα ρόλο υπεύθυνο για τους ανθρώπινους πόρους
απομακρυνόμενοι από αυτόν του «μεσολαβητή» και προσανατολιζόμενοι
προς αυτόν του «εκτιμητή» και του «συμβούλου».
Να εφαρμόσουν μεθοδολογίες προγραμματισμού και διαχείρισης
ανθρώπινων πόρων.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Η επιτυχής έκβαση του μαθήματος πραγματοποιείται με την συμμετοχή των
σπουδαστών σε κριτική ανάλυση και παρουσίαση ενός άρθρου και τις τελικές

1. Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ως τμήμα της επιχείρησης
2. Οργάνωση πολυεθνικών Επιχειρήσεων & Σχεδιασμός Εργασίας
3. Προγραμματισμός Αναγκών σε Ανθρώπινο Δυναμικό σύμφωνα με την
ανάπτυξη των υποκαταστημάτων
4. Μέθοδοι & Διαδικασίες Επιλογής: Προσωπικού Τοπικού ή Εθνικού?
5. Μεγιστοποίηση την Απόδοση : Θεωρίες και πρακτικές – Παρακίνηση
των εργαζομένων
6. Έλεγχος – Αξιολόγηση της Απόδοσης
7. Η πολιτική αμοιβών
8.
Ηγεσία, επικοινωνία, και επίλυση συγκρούσεων μέσα στις
επιχειρήσεις
9. Εκπαίδευση Προσωπικού

γραπτές εξετάσεις. Η αξιολόγηση των σπουδαστών αναφέρεται στα ακόλουθα:
(α) εργασία (κριτική ανάλυση άρθρου)
•

Η πρώτη εργασία αποτελεί κριτική ανάλυση ορισμένων ενδεικτικών
άρθρων

Η αξία σε μονάδες ανέρχεται στο 20% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος
(Παρουσίαση: 10% Γραπτή αναφορά: 10%).
Σημείωση:Η παράδοση των εργασιών θα πρέπει να ολοκληρώνεται πριν την λήξη
της προβλεπόμενης ημερομηνίας
(β) Τελικές γραπτές εξετάσεις 80% της συνολικής βαθμολογίας
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Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκόμενης ύλης.
Αντικείμενο
Ημερομηνία Εκπαιδευτικός

Διαμορφώνεται με την έναρξη των
μαθημάτων

6. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
6.1 Απαιτούμενο Βοήθημα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Παναγιώτα Σ. Χατζηπαντελή, Εκδόσεις :
Μεταίχμιο

