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Τι είναι το 
Human Resources 
Management 
Academy; 

To Human Resources Management Academy που υλοποιείται 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε καλεί να 
επενδύσεις στον εαυτό σου και να διεκδικήσεις έτσι μια 
θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα 
ανταγωνιστικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα συνολικής 
διάρκειας 90 ωρών έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα 
ειδικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με την 
υπογραφή του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε συνεργασία με HR 
experts από τον κόσμο των επιχειρήσεων. 

Το πρόγραμμα, σου προσφέρει μια τόσο θεωρητική 
όσο και πρακτική εκπαίδευση με βιωματικό τρόπο, σε 
προκαλεί να 
εξασκήσεις αυτά που μαθαίνεις σε business games και hands-on 
ασκήσεις και σου δίνει την ευκαιρία να συμμετέχεις σε ένα 
πρόγραμμα mentoring με πολύ έμπειρα στελέχη HR για να βρεις 
πιο εύκολα τον δρόμο σου στον κόσμο του HR. 

 
 

Στόχος της Εκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση αυτή στόχο έχει τη μεταφορά γνώσεων και 
εμπειριών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διοίκηση 
ανθρώπινου δυναμικού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 
ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της 
Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές 
της, να γνωρίσουν τις διάφορες λειτουργίες της, να δουν 
στην πράξη τη σημασία της και να μάθουν τις θεωρίες και τις 
βασικές 
πρακτικές στις οποίες στηρίζεται. 



 
          

 

 

Συγκεκριμένα, η εξειδικευμένη εκπαίδευση HR 
Academy περιλαμβάνει: 

 
 
 

 

Human Resources Academy Training 

82 ώρες εξ’ αποστάσεως σύγχρονη τηλ-εκπαίδευση οργανωμένη σε ενότητες, όπως η 

προσέλκυση και η επιλογή, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη, η αξιολόγηση της απόδοσης κ.ά. 
Κάθε ενότητα συνδυάζεται με το αντίστοιχο workshop όπου γνωρίζεις και αποκτάς 
δεξιότητες στις σύγχρονες εξελίξεις του HR. Για παράδειγμα, στην ενότητα της 
προσέλκυσης και της 

επιλογής, όπου θα γνωρίσεις, προσεγγίσεις, εργαλεία και μοντέλα θα συμμετέχεις σε ένα 

workshop με θέμα το gamification στην επιλογή ανθρώπινου δυναμικού. 
 
 
 
 
 

Mentoring with HR Professionals 
8 ώρες group και one-to-one mentoring with HR professionals powered by job-pairs.gr. 
Αυτή η ενότητα, θα σου δώσει την δυνατότητα να ενδυναμωθείς και να υποστηριχθείς 
από έμπειρους HR professionals με σκοπό την καλύτερη γνώση του χώρου του HR και 
την δική σου ατομική 

εξέλιξη και πορεία σε αυτόν. 



 
 
 

 

82 ώρες 
θεωρητικής 

και πρακτικής 
εκπαίδευσης 

στις 
ακόλουθες 
ενότητες: 

 
 
 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρείς ενότητες 

1) HR Basics (15 ώρες) 

2) HR Fundamentals (52 ώρες) 

3) Forward HR (15 ώρες) 

 
Σε όλες τις ενότητες υπάρχουν ασκήσεις 
(παιχνίδια ρόλων, βίντεο, μελέτες περίπτωσης) 
τόσο ατομικές όσο και ομαδικές 



 
 

1) HR Basics (15 hours) 
 
 
 
 
 
 

1) What is a career 
in 

HR? 
 

Introduction to the 
program 

2) HR and 
Organization
al 
Effectiveness 

4) Organization
al Psychology 

 
 

5) Culture and 
Effective 
Communication 

 
 
 

3) Strategic HR 
Employee Value 
Proposition 



 

 

 

 

2) HR 
 

(52 ώρες) 

Recruitment 

and Selection 

(20 ώρες) 

Performance 

Management ( 

20 ώρες) 

Training and 

Development 

(12 ώρες) 

1) Employer 

Branding 

Recruitment 

1) Performance 

Management 

1)How to build a 

learning culture 

2) Selection Process 2)Compensation 

and Benefits 

2) Training and 

Development in 

Action 

3) Psychometric 

Testing and 

Interviewing 

3) HR Admin 

Systems 

3) Coaching 

 



 
 
 
 
 
 

3) Forward HR (15 ώρες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) People 
and 

HR 
Analytics 

2) Digital 
Transformation 

 
 
 

 

3) The Future 
of 

Work 

4) HR Survival Kit 

Closure 



Mentoring with HR 
Professionals 
 

• 8 ώρες group και one-to-
one mentoring with HR 
professionals powered by 
job- pairs.gr. 

 
 
 

1 group mentoring session 

4 individual mentoring sessions 



 
          

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΝEΟΙ 

Έως και 29 ετών, καθώς το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους. 
 
 

ΠΤΥΧΙΟYΧΟΙ 

Απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω 

ακαδημαϊκών κατευθύνσεων: 

 Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων/Μάρκετινγκ 

 Σχολές Ψυχολογίας ή συναφών επιστημών 

 Σχολές Οικονομικών 

 Σχολές Μηχανικών Διοίκησης 

 Σχολές Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 Σχολές Πολιτικών Επιστημών/Νομικής 
 
 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 Εργασιακή εμπειρία από 0 έως 3 χρόνια πλήρους απασχόλησης, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 



 
          

 

 

Στάδια 
 

 

Περνώντας με επιτυχία κάθε ένα από τα 3 πρώτα στάδια αξιολόγησης, μπορείς να είσαι 

κι εσύ ένας από τους finalists, που θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο της 

Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Περιγραφή Διαδικασίας Αξιολόγησης) 



 
          

 

 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 
 

ΦΑΣΗ Α 

Συμμετοχή στις 82 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλες τις έννοιες 
και τους τομείς του HR. 

 
ΦΑΣΗ Β 

Συμμετοχή σε 8 ώρες mentoring σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο. 



 
          

 

 
 
 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

• Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την απόκτηση πιστοποίησης 
επιτυχούς παρακολούθησης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή σου σε γραπτές 
εξετάσεις που θα λαμβάνουν χώρα σε κάποιες από τις ενότητες του 
προγράμματος. Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται σε κλίμακα 1 έως 10. 
Προκειμένου να ολοκληρώσεις επιτυχώς το 
πρόγραμμα ο βαθμός σου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 στα 10. Εκτός από 
τις ατομικές εξετάσεις σε κάποιες πρακτικές ενότητες θα σου ζητηθεί να 
συμμετέχεις σε ομάδα και να εργαστείς για κάποιες ομαδικές εργασίες. 

 

• Έτσι ο τελικός σου βαθμός θα διαμορφωθεί με βάση: 

-την απόδοσή σου σε μίνι γραπτές εξετάσεις σε 2 ενότητες (70%) 

-την απόδοσή σου σε 2 ομαδικά projects (30%) 
 

• Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα λάβεις: 

- Βεβαίωση Human Resources Academy από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 

 Η έναρξη του προγράμματος αναμένεται στις 27/4/2022, και η ολοκλήρωσή του στις 04/6/2022. 

 Μπορείς να βρεις το πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα στο link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16d_zFd8jrEt9SXzBmLPcPAhz8cnbUdKS/edit?usp=sharing&

ouid=115617145868792620688&rtpof=true&sd=true  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16d_zFd8jrEt9SXzBmLPcPAhz8cnbUdKS/edit?usp=sharing&ouid=115617145868792620688&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16d_zFd8jrEt9SXzBmLPcPAhz8cnbUdKS/edit?usp=sharing&ouid=115617145868792620688&rtpof=true&sd=true
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