MSc in Human Resource Management
(Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για το πτυχίο MSc in Human
Resource Management του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου UNIVERSITY OF
BOLTON, με σπουδές εξ ολοκλήρου στο NEW YORK COLLEGE στην Ελλάδα, έχει σχεδιαστεί
προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχημένη καριέρα των αποφοίτων του στη διοίκηση
ανθρωπίνου δυναμικού σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Το πλεονέκτημα του μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι ότι
εφοδιάζει τους φοιτητές με την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία, με ισχυρό θεωρητικό
υπόβαθρο και επιτυχημένες πρακτικές παγκοσμίως, για την αποτελεσματική διοίκηση και
ανάπτυξη του ανθρωπίνου κεφαλαίου.
Το πρόγραμμα, πέραν των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων διοίκησης ανθρωπίνου
δυναμικού, αναπτύσσει κρίσιμες ικανότητες για την επιτυχημένη καριέρα των στελεχών
όπως: ηγετικές ικανότητες, στρατηγική (αναλυτική και συνθετική) σκέψη, και ικανότητες
λήψης αποφάσεων, ομαδικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζονται τόσο από το περιεχόμενο του προγράμματος όσο και
από το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό αποτελείται από διακεκριμένους Καθηγητές
Πανεπιστημίου στην Ελλάδα αλλά και επώνυμα ανώτατα στελέχη σημαντικών
επιχειρήσεων.

Διευθυντής προγράμματος:
Ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής και Συγγραφέας
Δημήτρης Μπουραντάς, Iδρυτής και Διευθυντής των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Executive MBA στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),
εκπαιδευτής και σύμβουλος μεγάλου
αριθμού ελληνικών και πολυεθνικών
επιχειρήσεων.

" Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την
αποτελεσματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διαρκή επιτυχία όλων των
επιχειρήσεων και οργανισμών. Η εξασφάλιση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση αυτού του πιο
σημαντικού κεφαλαίου απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία και ικανότητες διοίκησης
ανθρωπίνου δυναμικού αλλά και ικανότητες ηγεσίας, λήψης αποφάσεων, στρατηγικής
και επιχειρηματικής σκέψης.
Το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος (MSc in Human Resource Management)
καθώς και οι μέθοδοι εκπαίδευσης, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως,
εξασφαλίζουν την ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού των
οποίων την αναγκαιότητα και χρησιμότητα κατανοούν όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις και
οι οργανισμοί.
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος είναι το μείγμα των
διδασκόντων το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς καθηγητές αλλά και από
ανώτατα στελέχη με πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών, συστημάτων
και λειτουργιών της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού. Αυτό κάνει το πρόγραμμα μοναδικό
για την Ελλάδα αλλά και διεθνώς."

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πτυχίο MSc in Human Resource Management
του Βρετανικού κρατικού Πανεπιστημίου
UNIVERSITY OF BOLTON
To UNIVERSITY OF BOLTON συγκαταλέγεται
στα 50 καλύτερα Πανεπιστήμια της
Βρετανίας (The Gurdian’s Best University Guide
2022) και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από τα
4 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρετανίας όσον
αφορά στο κριτήριο «ικανοποίηση φοιτητών»
(student satisfaction), σύμφωνα με τη διαβάθμιση
του Complete University Guide.
Σύγχρονo (state of the art) περιεχόμενο
μαθημάτων.
Διεξαγωγή μαθημάτων απογεύματα
Παρασκευής και Σάββατο: Σχεδιασμός και
εφαρμογή που επιτρέπει την παρακολούθηση
του προγράμματος από εργαζόμενους και
στελέχη.
Έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό και
διακεκριμένα στελέχη με επαγγελματική
εμπειρία σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
Αποτελεσματικές μέθοδοι εκπαίδευσης.
Ευελιξία προγράμματος: πλήρης ή μερική
φοίτηση.
Αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων στην
τάξη και εργασιών χωρίς γραπτές εξετάσεις.

ΚΑΡΙΕΡΑ
Το πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών για το πτυχίο MSc in Human Resource
Management , εξασφαλίζει την επιτυχημένη καριέρα
στη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η ζήτηση στελεχών
σε αυτόν τον τομέα στην αγορά εργασίας είναι ήδη
μεγάλη και θα αυξάνεται για τα επόμενα χρόνια.
Οι κάτοχοι του MSc in Human Resource
Management θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα σε αυτό το περιβάλλον εργασίας τόσο
λόγω της τεχνογνωσίας που θα αποκτήσουν όσο και
των διοικητικών ικανοτήτων που θα αναπτύξουν.

MSc in Human Resource Management
(Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού)

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Αμοιβές και συστήματα κινήτρων
Οργανωσιακή συμπεριφορά και Διοίκηση Κουλτούρας

ΔΙAΡΚΕΙΑ
Πλήρης Φοίτηση: 12 μήνες μαθήματα +
6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό
την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.
Μερική Φοίτηση: 24 μήνες μαθήματα +
6 μήνες για την εκπόνηση της Διατριβής υπό
την εποπτεία επιβλέποντος καθηγητή.

Πρόσληψη, διατήρηση και ανάπτυξη εργαζομένων
Οργανωτικός Σχεδιασμός, Μάνατζμεντ, Ηγεσία, Διοίκηση Αλλαγών
Στρατηγική Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Ερευνητική Μελέτη και Δεξιότητες
Μεθοδολογία Έρευνας
Διατριβή

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ
Καθ. Δημήτρης Μπουραντάς, συνιδρυτής και Διευθυντής
του Msc in Human Resource Management (HRM) στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΕΕ).
Καθ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή, πρώην αντιπρύτανης, συνιδρυτής
και Διευθύντρια του Msc in HRM στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΕΕ)
Καθ. Α. Νικόπουλος, πρώην καθηγητής στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΑΣΟΕΕ)
Πέγκυ Βελιώτου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, KPMG
Μιχάλης Ζελερ, Διευθύνων Σύμβουλος της WillisTowersWatson- Greece
Caroline Close, πρ. ανώτερο στέλεχος (senior principal) στην Korn Ferry
Greece and South East Europe και της Hay Group
Kωνσταντίνα Σαρδίνη, Καθηγήτρια Ηγεσίας και Επικοινωνίας,
New York College

UNIVERSITY OF BOLTON
Το κρατικό πανεπιστήμιο του UNIVERSITY OF BOLTON εδρεύει στην περιοχή του Greater
Manchester της Αγγλίας, με ιστορία από το 1825, και αναδείχθηκε πρόσφατα ως ένα από
τα 4 κορυφαία πανεπιστήμια της Βρεταννίας όσον αναφορά στο κριτήριο
«ικανοποίηση φοιτητών», σύμφωνα με τη διαβάθμιση του Complete University Guide της
Guardian. Το 2021, σύμφωνα με τη Guardian, το βρίσκει να θριαμβεύει στη 46η θέση στη
γενική λίστα διαβάθμισης των Βρετανικών Πανεπιστήμιων.
Το New York College έχει σύμβαση franchise agreement σύμφωνα με τη νομοθεσία του
Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και το πτυχίο που θα λάβετε στο τέλος των σπουδών
σας απονέμεται από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.

ΓΛΩΣΣΑ
Διδασκαλία στα Ελληνικά, Αξιολόγηση στα
Αγγλικά.

