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ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΘΘ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ  Μεταπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 101 ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ A 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΘ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΘΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΑΣΗΜΕΝΣ 

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 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι διδαςκαλία  3 5 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ   

Φροντιςτθριακζσ αςκιςεισ    

άλλθ   

ςφνολο 3 5 

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 

ΓΕΝΙΚΟΤ ΤΠΟΒΑΘΡΟΤ 

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ: 
 

ΟΧΙ 

ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και 
ΕΞΕΣΑΕΩΝ: 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε 
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS 

ΟΧΙ 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 
(URL) 

https://mba-ihu.gr/μακιματα/α-εξάμθνο/οργανωςιακι-

ςυμπεριφορά-θγεςία-και-μ/ 

https://exams-

sod.the.ihu.gr/mod/resource/view.php?id=4344 

2. ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Μαθηςιακά Αποτελζςματα – Ειδικζσ Ικανότητεσ 

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 Παράρτθμα Β 

● Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων 

 

Οι ςτόχοι αυτοφ του μακιματοσ είναι: 

https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/οργανωσιακή-συμπεριφορά-ηγεσία-και-μ/
https://mba-ihu.gr/μαθήματα/α-εξάμηνο/οργανωσιακή-συμπεριφορά-ηγεσία-και-μ/
https://exams-sod.the.ihu.gr/mod/resource/view.php?id=4344
https://exams-sod.the.ihu.gr/mod/resource/view.php?id=4344
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• Να παρουςιάςει τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ των ανκρϊπινων πόρων ςε 
ςυνδυαςμό με τθν οργανωςιακι ςυμπεριφορά.  
• Να περιγράψει και να αναλφςει τισ μεκόδουσ που χρθςιμοποιοφνται ςτον προγραμματιςμό, 
ςτθν ανάλυςθ εργαςίασ, ςε ςυνδυαςμό όμωσ με τθν ανάπτυξθ κεμάτων που αφοροφν τθν 
παρακίνθςθσ, τθν εργαςιακισ εξουκζνωςθσ, τθν ενδο-οργανωςιακι εκπαίδευςθ, τθ διαχείριςθ 
του ςτρεσ και τθσ εξουκζνωςθσ, τθσ διαχείριςθσ αλλαγισ, ςυγκροφςεων κλπ 

• Να εξοικειϊςει τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ με τισ λειτουργίεσ τθσ διοίκθςθσ ανκρϊπινων  
πόρων και τθσ ςυμπεριφοράσ μζςα ςτθν επιχείρθςθ, αναλφοντασ οριςμζνεσ απλζσ εφαρμογζσ 
υπό μορφι αςκιςεων, κακϊσ και διερευνιςεων περιπτϊςεων.   
 

 

 Γενικζσ Ικανότητεσ 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ,  ςε ποια / 
ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;. 
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων 
και πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των 
απαραίτθτων τεχνολογιϊν  
Βιβλιογραφικι επιςκόπθςθ 

Κριτικι αξιολόγθςθ βιβλιογραφίασ 

Οριςμόσ ςτόχων 

Σχεδιαςμόσ ζργων 

Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων 

Λιψθ αποφάςεων  
Διαχείριςθ χρόνου 

Διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 

Παρακολοφκθςθ αποτελεςμάτων  
Αυτόνομθ εργαςία  
Ομαδικι εργαςία – κατανομι ευκυνϊν  
 

Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον  
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον  
Παραγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν 

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 ασ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και 
επαγωγικισ ςκζψθσ 

Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ (προφορικζσ, γραπτζσ) 
Τιρθςθ επαγγελματικισ δεοντολογίασ 

Τιρθςθ κατευκυντιριων οδθγιϊν καλισ πρακτικισ 

 

 

Με τθν ςυμπλιρωςθ του μακιματοσ οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ: 
 

1. Να κατανοιςουν τον όρο οργανωςιακι ςυμπεριφορά και να τον ςυςχετίηουν με τουσ όρουσ 
τθσ θγεςίασ, τθσ παρακίνθςθσ αλλά και των βαςικϊν εργαλείων του μάνατημεντ  

2. Να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν και να διαχειριςτοφν τα ςτάδια ςυγκροφςεων 

3. Να είναι ςε κζςθ να ενιςχφςουν τθ ςυνεκτικότθτα των ομάδων  
4. Να κατανοοφν τον όρο αλλαγι και να διερευνοφν τρόπο να τθν ενςωματϊςουν ςτον 

οργανιςμό 

5. Να κατανοιςουν τουσ όρουσ άγχοσ, ςτρεσ και εξουκζνωςθ/ και να τουσ ςυνδζουν με τα 
πρότυπα εργαςίασ και τθν οργάνωςθ των επιχειριςεων 

6. Να κατανοιςουν και να προβλζπουν μορφζσ καταχρθςτικισ θγεςίασ και ςυμπεριφοράσ/ 
Αξιολόγθςθ του νομικοφ πλαιςίου προςταςίασ των εργαηομζνων 

7. Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ μετατροπισ του οργανιςμοφ ςε οργανιςμό μάκθςθσ, 
δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ενδο-επιχειρθςιακι εκπαίδευςθ, το μεντοριςμό, το coaching, το 
gamification κλπ 

8. Να κατανοιςουν τθν ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ και των πικανϊν αντιδράςεων   που 
αναςτζλλουν τθν εφαρμογι τθσ 

9. Να ςυνδζςουν τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ ρίςκου με τθν προτυποποίθςθ διαδικαςιϊν 
και τθ λιψθ απόφαςθσ 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

1θ εβδομάδα – Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ: υντελεςτζσ και Εργαλεία Μάνατημεντ 

2θ εβδομάδα – Ειςαγωγι ςτθν Θγεςία 

3θ εβδομάδα – Παρακίνθςθ Προςωπικοφ 

4θ εβδομάδα – Καταχρθςτικι Θγεςία, Δφναμθ, Εξουςία, Επιρροι 

5θ εβδομάδα – υνεκτικότθτα Ομάδων 
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6θ εβδομάδα – Διαχείριςθ φγκρουςθσ 

7θ εβδομάδα – Εργαςιακό Άγχοσ, Εξουκζνωςθ  
8θ εβδομάδα – Διαχείριςθ Αλλαγισ  
9θ εβδομάδα – Αξιολόγθςθ Ρίςκου, Λιψθ Απόφαςθσ, Κουλτοφρα & Δζςμευςθ 

10θ εβδομάδα – Διαχείριςθ Γνϊςθσ, Ενδο-επιχειρθςιακι Εκπαίδευςθ 

11θ εβδομάδα – Αξιολόγθςθ Επιχειριςεων & Οργανιςμϊν  
12θ εβδομάδα –Ανάπτυξθ Εργαςιακισ Ρουτίνασ- Προςαρμογι Θζςθσ Εργαςίασ (Jo-Crafting)  

13θ εβδομάδα – Μελζτεσ Περίπτωςθσ - Επανάλθψθ φλθσ 

4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ 
εκπαίδευςθ κ.λπ. 

Θ διδαςκαλία του μακιματοσ κα γίνεται με ςφγχρονεσ και 
αςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ.  

τάδιο 1ο : Πριν τθ διδαςκαλία του μακιματοσ, ο 
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/ τρια κα ζχει τθ δυνατότθτα να 
ακοφςει και να δει ςε βίντεο μια ειςαγωγι ςτο αντικείμενο 
του μακιματοσ, προκειμζνου να ειςαχκεί ομαλότερα ςτο 
αντικείμενο του κάκε μακιματοσ, διάρκειασ 35-45 λεπτϊν.  

τάδιο 2ο : Ακολουκεί θ ςφγχρονθ διδαςκαλία του (είτε δια 
ηϊςθσ είτε εξϋ αποςτάςεωσ) με τθ χριςθ διαφανειϊν. Μετά το 
πζρασ τθσ διδαςκαλίασ ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/ τρια κα 
είναι ςε κζςθ να ακοφςει ζνα podcast – ςυνζντευξθ 15-20 

λεπτϊν κατά τθ διάρκεια του οποίου αναγνωριςμζνα ςτελζχθ 
τθσ αγοράσ και του δθμόςιου τομζα κα εκκζτουν τισ απόψεισ 
τουσ. 

τάδιο 3ο : Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ/ τρια κα ζχει τθ 
δυνατότθτα να αςκθκεί αςφγχρονα απαντϊντασ ςε ερωτιςεισ 
και αναλφοντασ τισ μελζτεσ περίπτωςθσ που ζχουν 
αναπτυχκεί κατά τθ διάρκεια του μακιματοσ   

Σο υλικό τθσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ κα 
παραμείνει αναρτθμζνο ςτον ιςτότοπο του μακιματοσ ςτθν 
εκπαιδευτικι πλατφόρμα Moodle 

Διδακτική προςζγγιςη: Ο ςυνδυαςμόσ ςφγχρονθσ και 
αςφγχρονθσ διδαςκαλίασ ζχει ωσ ςκοπό ο φοιτθτισ/ τρια να 
ειςαχκεί ενεργά ςτο πλαίςιο το μακιματοσ και να αποκομίςει 
τθ μζγιςτθ δυνατι γνϊςθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςχετικά με τθ 
βζλτιςτθ δυνατι αποτφπωςθ τθσ γνϊςθσ γίνεται προςπάκεια 
ενίςχυςθσ των ακουςτικϊν, των οπτικϊν και του 
κιναιςκθτικϊν ερεκιςμάτων που λαμβάνουν οι φοιτθτζσ/ 
τριεσ και τοφτο γίνεται μζςω τθσ χρθςιμοποίθςθσ λεκτικϊν και 
μθ λεκτικϊν μεκόδων επικοινωνίασ και ιδιαιτζρωσ μζςω τθσ 
ςυνζντευξθσ με ςτελζχθ τθσ αγοράσ και του δθμόςιου τομζα. 
Κατά τθ διάρκεια τθσ διάλεξθσ, αλλά και των βίντεο που 
χρθςιμοποιοφνται,  ο διδάςκων προςπακεί να αναςφρει 
μνιμεσ από τουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ που 
παρακολουκοφν το μάκθμα, πρακτικζσ και ςυναιςκιματα, 
εντείνοντασ τθν ετοιμότθτα των φοιτθτϊν/ τριϊν να δεχκοφν 
τθ νζα γνϊςθ.  

Θ κατανόθςθ επιτυγχάνεται μζςω ερμθνείασ ερωτιςεων που 
τίκενται, ενϊ χρθςιμοποιοφνται κατά περίπτωςθ ι) θ τεχνικι 
τθσ αναπλαιςίωςθσ, όπου το πρόβλθμα προςαρμόηεται ςτθν 
κατάςταςθ του ερωτϊμενου, ιι) θ τεχνικι τθσ αγκίςτρωςθσ ςε 
ςθμεία ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και ιιι) θ τεχνικι του 
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κακρεπτιςμοφ, μζςω τθσ οποίασ οι φοιτθτζσ/ τριεσ καλοφνται 
να αλλάξουν ρόλουσ και να αντιμετωπίςουν υπό διαφορετικό 
πρίςμα των ερϊτθμα.  
Ακολουκϊντασ το μοντζλο μεταφοράσ γνϊςθσ των Nonaka/ 
Takeuchi ακολουκεί θ εφαρμογι και θ ταξινόμθςθ τθσ νζο-

προςλθφκείςασ γνϊςθσ ςτο υφιςτάμενο γνωςτικό υπόβακρο 
των φοιτθτϊν/τριων. ε αυτό το ςτάδιο δίνεται μια 
περιςςότερο πρακτικι εφαρμογι τθσ γνϊςθσ 
χρθςιμοποιϊντασ παραδείγματα από τθν κακθμερινι 
εργαςιακι πρακτικι. 
τθ ςυνζχεια και ςτο πρότυπο του ιδίου μοντζλου μεταφοράσ 
γνϊςθσ, ακολουκεί θ ανάλυςθ και θ βακφτερθ κατανόθςθ του 
πλαιςίου τθσ δράςθσ και των επιπτϊςεων αυτισ. 
Θ ςφνκεςθ που ακολουκεί, γίνεται κατά τα πρότυπα τθσ 
εςωτερίκευςθσ, προςαρμογισ και ανα-δθμιουργίασ γνϊςθσ 
από τθν πλευρά των φοιτθτϊν / τριων οι οποίοι καλοφνται να   
δθμιουργιςουν, να ςυνκζςουν και κυρίωσ να εξθγιςουν 
φαινόμενα και ςυμπεριφορζσ.  
το τελευταίο μζροσ τθσ διδαςκαλίασ, διατυπϊνονται τα 
ςυμπεράςματα και επιβεβαιϊνονται είτε από βιβλιογραφικζσ 
αναφορζσ, είτε με τθ χριςθ οπτικοακουςτικϊν μζςω 
διάδραςθσ. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

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

Επικοινωνία με ασ φοιτθτζσ 

Με αςφγχρονεσ μεκόδουσ τθλεκπαίδευςθσ, αποςτολι 
ενιςχυτικοφ υλικοφ μελζτθσ, με εργαλεία ςφγχρονθσ 
τθλεκπαίδευςθσ, με ςτακερό website, με e-mail 

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 
Ώρεσ Φόρτου Εργαςίασ 

Φοιτητών ςτο ΠΜΣ 

Διαλζξεισ- διαδραςτικι 
διδαςκαλία 

39  

Εργαςίεσ βιβλιογραφικισ 
επιςκόπθςθσ  

31 

Ερευνθτικι εργαςία  50 

Παρουςίαςθ εργαςιϊν 
(προφορικά και γραπτά) 

2 

Ατομικι μελζτθ 28 

  

  

  

Σφνολο Μαθήματοσ  
(π.χ. αναλογία φόρτου 
εργαςίασ : αριθμό ΠΜ= 30 
Ώρεσ/1ECTS)  

150 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ 

 

Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι 
αξιολόγθςθσ, Διαμορφωτικι  ι 
Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία Πολλαπλισ 
Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ 
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ 

Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν κα πραγματοποιθκεί με τουσ 
εξισ τρόπουσ: 
 

1. Με εκπόνθςθ μιασ ομαδικισ εργαςίασ (30%) ςτθν οποία 
αναμζνεται από τουσ φοιτθτζσ να εφαρμόςουν τισ ζννοιεσ 
που ζχουν μελετιςει ςε μια επιχείρθςθ, ςυνδυάηοντασ το 
κεωρθτικό και το πρακτικό μζροσ, κακϊσ και να 
παρουςιάςουν τθν εργαςία ςτθν τάξθ.  
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εργαςία κα δοκοφν 



Διεκνζσ Πανεπιςτιμιο τθσ Ελλάδοσ Π.Μ.. ςτθ Διοίκθςθ των Επιχειριςεων (ΜΒΑ) 

Δοκιμίων, Επίλυςθ Προβλθμάτων, 
Γραπτι Εργαςία, Ζκκεςθ / Αναφορά, 
Προφορικι Εξζταςθ, Δθμόςια 
Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία, 
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, 
Καλλιτεχνικι Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ 

 

Αναφζρονται  ρθτά προςδιοριςμζνα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ και εάν και που 
είναι προςβάςιμα από τουσ φοιτθτζσ. 

γραπτϊσ, ενϊ κα δοκοφν και οδθγίεσ-διευκρινίςεισ μζςα ςτθν 
τάξθ. 
 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ περιεχομζνου γραπτισ εργαςίασ: 
1. Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν ςε βάκοσ 

2. Χριςθ πολλαπλισ βιβλιογραφίασ 

3. Κατάλλθλθ δομι, ροι λόγου και ορκι χριςθ τθσ 
ελλθνικισ γλϊςςασ 

4. Αξιόπιςτθ ανάλυςθ του αντικειμζνου 

5. Κριτικι ςκζψθ και ςυηιτθςθ 

6. Επαρκισ κάλυψθ του κζματοσ 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ παρουςίαςθσ γραπτισ εργαςίασ 
(ομαδικισ & ατομικισ) : 
7. Οργάνωςθ τθσ παρουςίαςθσ 

8. Επαγγελματιςμόσ ςτθν παρουςίαςθ 

9. Χριςθ ςχθμάτων, πινάκων, χρωμάτων, κλπ. 
10. Ικανότθτεσ επικοινωνίασ με το ακροατιριο 

11. Ακριβισ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ 
παρουςίαςθσ 

12. Σρόποσ αντιμετϊπιςθσ των ερωτιςεων από το 
ακροατιριο 

 

2. Με τελικι εξζταςθ (70%) θ οποία κα περιλαμβάνει 
ερωτιςεισ πολλαπλϊν επιλογϊν (multiple choice) βαςιςμζνεσ 
ςε μελζτθ περίπτωςθσ (case study), κακϊσ και 3 ερωτιςεισ 
ανάπτυξθσ, εκ των οποίων οι φοιτθτζσ κα κλθκοφν να 
απαντιςουν ςτισ δφο από αυτζσ. Οι ερωτιςεισ ανάπτυξθσ κα 
ςχετίηονται τόςο με τθ κεωρία, όςο και με επιχειρθςιακά 
ηθτιματα.  
 

ΕΠΙΘΜΑΙΝΕΣΑΙ ότι για να περάςει ο φοιτθτισ το μάκθμα 
απαιτείται να γράψει τουλάχιςτον 5 (με άριςτα το 10) ςτισ 
τελικζσ εξετάςεισ. 

5. ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΑ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Βιβλίο 1ο: Οργανωςιακι υμπεριφορά, Ζκδοςθ: 13θζκδ./2015, υγγραφείσ: Uhl-BienM., 

SchermerhornJ., OsbornR., ISBN: 9789963258321, Διακζτθσ (Εκδότθσ): BROKENHILLPUBLISHERSLTD 

Βιβλίο 2ο: Οργανωςιακι Ψυχολογία και υμπεριφορά 2θ Ζκδοςθ, Ζκδοςθ: 2/2019. υγγραφείσ: 
Μαρία Βακόλα, Ιωάννθσ Νικολάου, ISBN: 978-618-51-31-59- 

3, Διακζτθσ (Εκδότθσ): ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΘ - ΕΚΔΟΣΙΚΘ Μ.ΕΠΕ 

 

Άλλα βοηθήματα 

 

Βιβλιογραφία αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του μακιματοσ (https://exams-

sod.the.ihu.gr/mod/resource/view.php?id=4344) 

 

ΤΝΑΦΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

● Human Resource Management Journal 
● Human Resource Management Review 

● The International Journal of Human Resource Management 
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