
Αγαπητοί/ές

Σας καλωσορίζω στο ξεκίνημα του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος με τον τίτλο:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία, που θα λειτουργήσει φέτος για
πρώτη χρονιά 2020/21 στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Το εν λόγω ΠΜΣ αποτελεί
συνέχεια και εξέλιξη των κατά σειρά ετών 2016-2019 ΠΜΣ που πραγματοποιήθηκε στο
τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής σχολής του Π.Δ.Μ. και αφορούσε την Εκπαίδευση
στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Το νέο ΠΜΣ φιλοδοξεί να παρέχει στους φοιτητές όλα εκείνα τα εφόδια που σχετίζονται με
τη διαμόρφωση καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, την εργασιακή
και προσωπική τους ικανοποίηση, τη μετάδοση γνώσεων σε ζητήματα προσωπικών
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σε επικοινωνιακές δεξιότητες και μεθόδους, που αμβλύνουν τις
διαφορές και εξαλείφουν τις συγκρούσεις, την ανάπτυξη ικανοτήτων στη διοίκηση
Οργανισμών/Επιχειρήσεων, την ανάπτυξη και βελτίωση ηγετικών προσωπικοτήτων σε
ζητήματα απόδοσης της διοίκησης, ανάπτυξης και διαχείρισης της επικοινωνίας.
Στο σύγχρονο κόσμο με τις ραγδαίες αλλαγές, τις ευμετάβολες συνθήκες, την οικονομική,
ηθική, εργασιακή και κοινωνική κρίση, την αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα, την
επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη θα διανύσουμε μέσα από τις θεματικές ενότητες του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος δύσβατα μονοπάτια, ευχάριστες επικοινωνιακές στιγμές και
ανεξερεύνητες πτυχές της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, που αποτελεί έναν
αστείρευτο πόλο έλξης από Αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα. Η Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού είναι ένας πολυδιάστατος χώρος, όπου μέσα στους κόλπους της εμπλέκονται
πολλά διεπιστημονικά γνωστικά πεδία, όπως της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της
κοινωνιολογίας, της οικονομίας κ.ά. Αυτή ακριβώς την ευρύτητα, που συνάμα αποτελεί
στοιχείο ελκυστικότητας, θα επιδιώξουμε να αναδείξουμε οι Καθηγητές διδάσκοντες του
ΠΜΣ, μεταδίδοντας σ᾽ εσάς την αγάπη για τη διάχυση της γνώσης και την ώθηση για συνεχή
εκπαίδευση σε ζητήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, και ειδικότερα στα πεδία της
Επικοινωνίας και της Ηγεσίας, στα οποία εξετάζονται οι πολιτικές, οι πρακτικές και τα
συστήματα που επηρεάζουν τις συμπεριφορές, τις στάσεις και την απόδοση των
εργαζομένων.
Εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία στο νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα και ευδαίμονα πορεία
στους χώρους της μάθησης!
Της παιδείας οι ρίζες είναι πικρές, μα οι καρποί γλυκοί
Τρία πράγματα χρειάζονται στην εκπαίδευση: η φύση, η μάθηση και η άσκηση
(Αριστοτέλης).
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