
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ 

του μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι 
πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ 

αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των 
πιςτωτικϊν μονάδων 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ 
ΩΡΕ 

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

ΠΙΣΩΣΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ 
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Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι 
διδακτικζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο 
4. 

  

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ  

Υποβάκρου , Γενικϊν Γνϊςεων, 
Επιςτθμονικισ Περιοχισ, Ανάπτυξθσ 

Δεξιοτιτων 

Επιςτθμονικισ Περιοχισ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

Δεν υπάρχουν 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

Ελλθνικι  
(και Αγγλικι για φοιτθτζσ Erasmus) 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS  

Ναί 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL) 

https://eclass.hmu.gr/courses/DSH172/ 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ  γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ 
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α  
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με Πλαίςιο 

Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ 

και Παράρτημα Β 

 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

Σο μάκθμα αποτελεί το βαςικό μάκθμα ειδίκευςθσ ςτθ Διαχείριςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ μιασ 
επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. Κακϊσ το ανκρϊπινο δυναμικό μιασ επιχείρθςθσ αποτελεί το 
πολυτιμότερο κεφάλαιό τθσ, όλα τα ςτελζχθ είναι απαραίτθτο να αποκτιςουν το γνωςτικό 
υπόβακρο αλλά και τισ δεξιότθτεσ και τισ ςτάςεισ που κα τουσ επιτρζψουν να διοικοφν με 
αποτελεςματικό τρόπο το δυναμικό αυτό.  
Αρχικόσ ςτόχοσ τθσ φλθσ του μακιματοσ είναι θ εξοικείωςθ των ςπουδαςτϊν με τισ βαςικζσ ζννοιεσ 
και λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων και, κατόπιν, θ απόκτθςθ του αναγκαίου 
επιςτθμονικοφ γνωςτικοφ υποβάκρου ςχετικά με τουσ ειδικότερουσ τομείσ: του ςτρατθγικοφ 
προγραμματιςμοφ ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθσ ανάλυςθσ των κζςεων εργαςίασ ςτθν επιχείρθςθ, 
τθσ προςζλκυςθσ ικανϊν υποψθφίων από τθν αγορά εργαςίασ, τθσ επιλογισ των καταλλθλότερων 
υποψθφίων, τθσ εκπαίδευςθσ και δια βίου μάκθςθσ των ςτελεχϊν και των υπαλλιλων, τθσ 
αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων ςε κάκε κζςθ εργαςίασ, των ςυςτθμάτων αμοιβϊν και 
υποκίνθςθσ κακϊσ και των πικανότερων ηθτθμάτων επικοινωνίασ και εργαςιακϊν ςχζςεων που 
δφναται να ανακφψουν ςε μια επιχείρθςθ ι ζναν οργανιςμό. 
Δεφτεροσ, παράλλθλοσ, ςτόχοσ είναι να αναπτφξουν οι φοιτθτζσ τισ αναγκαίεσ δεξιότθτεσ ϊςτε να 
μποροφν να αξιοποιιςουν με επιτυχία τα επιμζρουσ εργαλεία και τισ μεκόδουσ που αφοροφν ςτον 



προγραμματιςμό, τθν προςζλκυςθ, τθν επιλογι, τθν εκπαίδευςθ, τθν αξιολόγθςθ και τθν υποκίνθςθ 
του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο ςφνκετο περιβάλλον των επιχειριςεων και των εργαςιακϊν 
οργανιςμϊν εν γζνει. 
Σρίτοσ ςτόχοσ είναι να καλλιεργιςουν οι ςπουδαςτζσ τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ και ικανότθτεσ  
επιτυχοφσ επικοινωνίασ, ανάλυςθσ-ςφνκεςθσ και κριτικισ αποτίμθςθσ των εργαςιακϊν δεδομζνων, 
οργάνωςθσ, ςυνεργαςίασ, ενςυναίςκθςθσ και διαχείριςθσ των ςυναιςκθμάτων και υπεφκυνθσ 
επαγγελματικισ αντιμετϊπιςθσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να επιλφςουν αποτελεςματικά αναμενόμενα 
αλλά και απρόβλεπτα ηθτιματα διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Να λαμβάνουν αποφάςεισ 
ςχετικά με το ανκρϊπινο δυναμικό οι οποίεσ κα ςζβονται τθ διαφορετικότθτα κάκε εργαηόμενου 
όςον αφορά το φφλο, τθ φυλι, τθν θλικία, τθν καταγωγι, τθ γλϊςςα, τισ πεποικιςεισ, τθν αναπθρία 
και οτιδιποτε άλλο μπορεί να ςυνιςτά διαφορετικότθτα και να επικεντρϊνονται ςτθ βελτίωςθ και 
ανάπτυξθ κάκε εργαηόμενου. 
 
Με τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ο φοιτθτισ/θ φοιτιτρια κα είναι ςε κζςθ: 

 Να ζχει κατανοιςει τισ βαςικζσ ζννοιεσ και διαδικαςίεσ του πεδίου τθσ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινων πόρων και με ποιο τρόπο θ διαχείριςθ αυτι ςυνδζεται άμεςα με τθν 
επίτευξθ των επιχειρθςιακϊν ςτόχων 

 Να ζχει γνϊςθ των επιμζρουσ εργαλείων, τεχνικϊν και μεκόδων που αξιοποιοφνται 
ςε κάκε ζναν από τουσ επιμζρουσ τομείσ τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και 
ειδικότερα τον προγραμματιςμό των ανκρϊπινων πόρων, τθν ανάλυςθ των κζςεων 
εργαςίασ, τθν προςζλκυςθ υποψθφίων, τθν επιλογι, τθ δια βίου μάκθςθ και τθν 
αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των εργαηομζνων 

 Να αξιοποιεί ςυνδυαςτικά τα προαναφερκζντα εργαλεία, τεχνικζσ και μεκόδουσ με 
ςκοπό τθν επίτευξθ των εκάςτοτε επιχειρθςιακϊν ςτόχων και τθν αφξθςθ τθσ 
αποδοτικότθτασ αλλά και τθσ ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων 

 Να αναγνωρίηει και να ςζβεται τθ διαφορετικότθτα και να καλλιεργιςει ικανότθτεσ 
υποκίνθςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με ςκοπό τθ ςυνεχι βελτίωςθ και ανάπτυξθ 
κάκε εργαηόμενου 

 Να ςυνεργάηεται αποτελεςματικά με ςυμφοιτθτζσ του ϊςτε να διερευνοφν τα 
δεδομζνα και να παρουςιάηουν με επιςτθμονικι πλθρότθτα τα επιχειριματα και τα 
ςυμπεράςματά τουσ ςε αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, projects ςε κζματα διοίκθςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο 
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 

Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και 
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων 
τεχνολογιϊν  
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ  
Λιψθ αποφάςεων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία  
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν  

Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων  
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα  
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον  
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ 
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου  
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ  
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ 

 

 Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και 
των απαραίτθτων τεχνολογιϊν 

 Λιψθ αποφάςεων 
 Αυτόνομθ Εργαςία 
 Ομαδικι Εργαςία 
 χεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων 
 εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και τθν πολυπολιτιςμικότθτα 
 Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ και ευαιςκθςίασ 

ςε κζματα φφλου 
 Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ 



3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

 
1. Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ. Σο εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ και ο ρόλοσ τθσ 

Διαχείριςθσ Ανκρωπίνων Πόρων 
2. Προγραμματιςμόσ για το ανκρϊπινο δυναμικό μιασ επιχείρθςθσ 
3. Ανάλυςθ κζςεων εργαςίασ  
4. Πθγζσ και μζκοδοι προςζλκυςθσ ικανϊν υποψθφίων από τθν αγορά εργαςίασ 
5. τάδια και τεχνικζσ επιλογισ των καταλλθλότερων υποψθφίων 
6. Η διαδικαςία τθσ ςυνζντευξθσ επιλογισ 
7. Εκπαίδευςθ και ανάπτυξθ ςτελεχϊν και υπαλλιλων 
8. Αξιολόγθςθ τθσ εργαςιακισ απόδοςθσ 
9. υςτιματα αμοιβϊν  
10. Θεωρίεσ υποκίνθςθσ-κίνθτρα 
11. Εςωτερικι επικοινωνία με το ανκρϊπινο δυναμικό 
12. Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ ςτο πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ 
 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Πρόςωπο με πρόςωπο 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν 
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία 

με τουσ φοιτθτζσ 

Αξιοποίθςθ παρουςιάςεων μζςω θ/υπολογιςτι ςτθν 
τάξθ (power-point) 
Τποςτιριξθ μακθςιακισ διαδικαςίασ μζςω τθσ 
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ open e-class 
 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και 
μζκοδοι διδαςκαλίασ. 
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ, 
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ 
βιβλιογραφίασ, Φροντιςτιριο, Πρακτικι 
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό 
Εργαςτιριο, Διαδραςτικι διδαςκαλία, 
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ 
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν, 
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι 
για κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και 
οι ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ϊςτε ο 
ςυνολικόσ φόρτοσ εργαςίασ ςε επίπεδο 
εξαμινου να αντιςτοιχεί ςτα standards του 
ECTS 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλζξεισ 40 

Αςκιςεισ Πράξθσ που 
εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι 
εργαλείων, μεκοδολογιϊν 
και ανάλυςθ μελετϊν 
περίπτωςθσ ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ φοιτθτϊν 

12 

Ομαδικι Εργαςία ςε 
μελζτθ περίπτωςθσ 

35 
 

  
  
  

  

  

Αυτοτελισ Μελζτθ 63 

Σφνολο Μαθήματος  
 

150 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ 
 
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ, 
Διαμορφωτικι  ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία 
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων, 
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία, 
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ, 
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι 
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 
 
Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια 

 
Ι. Γραπτι τελικι εξζταςθ (70%) που περιλαμβάνει: 
-Ερωτιςεισ ςφντομθσ απάντθςθσ 
-υγκριτικι αξιολόγθςθ ςτοιχείων κεωρίασ 
-Ερωτιματα αξιολόγθςθσ κριτικισ επιχειρθματολογίασ 
 
ΙΙ. υγγραφι και Παρουςίαςθ Ομαδικισ Εργαςίασ 
(30%) 
 
Η αξιολόγθςθ είναι προςβάςιμθ από τουσ φοιτθτζσ 



αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα 
από τουσ φοιτθτζσ. 

για επεξθγιςεισ ςχετικά με τθ βελτίωςι τουσ. 

  

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

-Προτεινόμενθ Βιβλιογραφία :      
Διδακτικά ςυγγράμματα: 

 Gomez-Mejia L., Balkin D. & Cardy R. (2014). Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων. Broken 
Hills Publ. 

 Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτθσ, Π. (2019). Διοίκθςθ Ανκρϊπινων Πόρων. Ακινα: 
Προπομπόσ. 

Πρόςκετθ βιβλιογραφία: 

 Mondy, W. & Martocchio J. (2017). Διαχείριςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Ακινα: 
Σηιόλα. 

 Dessler G. (2015). Διοίκθςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ. Ακινα: Κριτικι. 

 Noe R., Hollenbeck J., Gerhart B. & Wright P. (2019). Human Resource Management 
–Gaining a competitive advantage. New York: McGraw Hill. 

                                    
-Συναφι επιςτθμονικά περιοδικά:  

 Human Resource Management Journal 

 The International Journal of Human Resource Management 
 
 

 

 

 
 


