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1.Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σν πξόγξακκα απεπζύλεηαη ζε ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο επηκνξθνύκελνπο, πνπ κπνξνύλ λα εξγαζηνύλ απηόλνκα θαη
εληαηηθά, κε ηνπο δηθνύο ηνπο ξπζκνύο κάζεζεο, ώζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζε αζύγρξνλε δηδαζθαιία κε εκπινπηηζκέλν θαη
απαηηεηηθό πεξηερόκελν. Αλ θαη ηα πξνγξάκκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην επξύ θνηλό κε ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο δηά
βίνπ κάζεζεο, απεπζύλνληαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, θνηλσληθνύο επηζηήκνλεο, εξγαδόκελνπο ζηελ
πγεία θαη ζηελ πξόλνηα, εηδηθνύο ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζε θνηηεηέο, ζε γνλείο θαη ζε αλζξώπνπο, πνπ ζέινπλ λα δηεπξύλνπλ
ηνπο γλσζηηθνύο ηνπο νξίδνληεο αλαθνξηθά κε ηα κνληέια ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο, ηελ
παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρνιηθό θαη νηθνγελεηαθό πιαίζην θαη γεληθόηεξα ηνλ εθνδηαζκό κε ηζρπξό ζπγθξηηηθό
πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά εξγαζίαο.

2. ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ ΜΑΘΖΙΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
ύκθσλα κε ην American Management Association ε επηκόξθσζε ζην coaching επηηπγράλεη:
α) βειηίσζε ηεο αηνκηθήο παξαγσγηθόηεηαο,
β)αλάπηπμε εγεζίαο,
γ) βειηίσζε θαη αύμεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ,
δ) βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο νξγάλσζεο,
ε) δηαρείξηζε εηδηθώλ πξνβιεκάησλ θαη
ζη) βειηίσζε απνηειεζκάησλ πξόζιεςεο.

3. ΜΔΘΟΓΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΖ ΔΠΙΜΟΡΦΧΖ
Σν παξόλ επηκνξθσηηθό πξόγξακκα απνηειείηαη ζπλνιηθά από 7 ζπλεδξίεο. Κάζε ζπλεδξία πεξηιακβάλεη αζύγρξνλε
δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία κέζσ πιαηθόξκαο ηειεθπαίδεπζεο. Ζ αζύγρξνλε δηαδηθηπαθή δηδαζθαιία δελ απαηηεί ηελ
ηαπηόρξνλε αιιειεπίδξαζε ησλ επηκνξθνύκελσλ θαη ησλ δηδαζθόλησλ. Οη επηκνξθνύκελνη δελ είλαη αλαγθαίν λα
ζπλδένληαη ζηελ πιαηθόξκα ηειεθπαίδεπζεο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Αληίζεηα, κπνξνύλ λα επηιέγνπλ κόλνη ηνπο ην
πξνζσπηθό ηνπο εθπαηδεπηηθό ρξνληθό πιαίζην θαη λα κειεηνύλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό.Οη δηδάζθνληεο επηιέγνληαη από ην
Κέληξν Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαηόπηλ απζηεξήο επηινγήο βάζεη ησλ αθαδεκατθώλ θξηηεξίσλ θαη
θαλνληζκώλ πνπ έρεη ζεζπίζεη.

Πεξηερφκελα Πξνγξάκκαηνο
4. ΥΡΟΝΙΚΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΟΣΟ ΦΟΙΣΖΖ
Σν πξφγξακκα είλαη κεληαίν θαη πηζηψλεη 50 δηδαθηηθέο ψξεο.
4Α. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΠΙΣΟΠΟΙΖΣΙΚΟΤ
1. Μειέηε πξσηφηππνπ πιηθνχ 20-30 ζειίδσλ αλά ζπλεδξία
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2. Μειέηε ζπκπιεξσκαηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
3. Σειηθφ ηεζη αμηνιφγεζεο 100 εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο (κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο ηειεπηαίαο
ζπλεδξίαο)

4Β. ΓΙΓΑΚΣΡΑ
Σν θόζηνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη 255 επξώ ζπλνιηθά ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο:
Δθάπαμ θαηαβνιή: 255 επξώ πιεξσηέα κέρξη 30 Απξηιίνπ 2020
(Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ θαηνρπξψλεη θαη ηελ εγγξαθή ζαο)
*Γηα ηε ιήςε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ν επηκνξθνύκελνο δελ πξέπεη λα έρεη θακία νηθνλνκηθή ππνρξέσζε απέλαληη ζην
παλεπηζηήκην.

4Γ. Μνλάδεο ECVET
Όια καο ηα Πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ Δπξσπατθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ECVET.
Δλδεηθηηθά, έλα πξόγξακκα 50 σξώλ πηζηώλεη 2,5 ECVET (https://www.iky.gr/el/ecvet)

5. ΓΙΓΑΚΣΙΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ
Σν πξόγξακκα επηθεληξώλεηαη, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηηο παξαθάησ ελόηεηεο:
Τίτλος διδακτικής ενότητας
Περιγραφή

Coaching, Executive Coaching and Management
Σε μία περίοδο αλλαγϊν και ανακατατάξεων, τα άτομα καλοφνται
να αντιμετωπίςουν προκλιςεισ οι οποίεσ εκτόσ από αυξθμζνο
άγχοσ, δθμιουργοφν ζντονουσ προβλθματιςμοφσ όπωσ επίςθσ,
προςωπικζσ και επαγγελματικζσ προκλιςεισ. Η επιμόρφωςθ ςε
κζματα coaching, executive coaching and management καλφπτει
ςε μεγάλο βακμό τισ νζεσ ανάγκεσ που προκφπτουν ςτισ
επιχειριςεισ αλλά και ςτα ςτελζχθ, προςφζροντασ μια
διαφορετικι προςζγγιςθ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. Στθ
ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα εξεταςκοφν οι εξισ κεματικζσ ενότθτεσ:
 Κουλτοφρα επιχειριςεων
 Εργαςιακι ικανοποίθςθ
 Αξιολόγθςθ προςωπικοφ
 Δθμιουργϊντασ τον θγζτθ του αφριο
 Επικοινωνία ςτο χϊρο των επιχειριςεων
 Σφγχρονεσ τεχνικζσ Management
 Το Coaching και θ Συμβουλευτικι ςτο χϊρο των
επιχειριςεων

Συνεδρίες Ενότητας
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Συνεδρία 1

Κουλτοφρα επιχειριςεων
Η κουλτοφρα είναι ζνα ςφςτθμα κοινϊν αξιϊν, ςτάςεων,
αντιλιψεων, κανόνων και ςτόχων. Οι οριςμοί τθσ κουλτοφρασ
μεταλλάςςονται ςυνεχϊσ με βάςθ το κοινωνικό γίγνεςκαι. Η
κουλτοφρα των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα άλλοτε εκτιμάται ωσ
ανκρωποκεντρικι και ατομικιςτικι και άλλοτε ωσ ομαδικι και
ιεραρχικι. Οι εργαηόμενοι ςτθν ίδια επιχείρθςθ αντιλαμβάνονται
με διαφορετικό τρόπο ζννοιεσ, όπωσ θ «θγεςία», ο
«ςυνδικαλιςμόσ», θ «ςτρατθγικι», με αποτζλεςμα να υπάρχει
μεγάλθ διαςπορά ςτισ εκτιμιςεισ τουσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ
ενότθτα:
 Θα πραγματοποιθκεί εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τθσ
επιχειρθςιακισ κουλτοφρασ
 Θα αναλυκοφν οι τφποι κουλτοφρασ των επιχειριςεων
 Θα αναλυκεί ειδικότερα θ κουλτοφρα των επιχειριςεων
ςτθν Ελλάδα
 Θα διερευνθκεί το είδοσ τθσ κουλτοφρασ που διζπει τισ
επιχειριςεισ και πωσ αυτι επιδρά ςτθν επίλυςθ των
ςυγκροφςεων και τθν αφξθςθ τθσ εργαςιακισ
ικανοποίθςθσ

Συνεδρία 2

Εργαςιακι ικανοποίθςθ

Συνεδρία 3

Η εργαςιακι ικανοποίθςθ αποτελεί το ςυνδετικό κρίκο ανάμεςα
ςτισ κεωρίεσ των κινιτρων, τθσ εφαρμογισ τουσ ςτον εργαςιακό
χϊρο και αποτελεί τθν πιο μελετθμζνθ μεταβλθτι ςτο εργαςιακό
γίγνεςκαι. Η κουλτοφρα τόςο τθσ επιχείρθςθσ όςο και του
κοινωνικοφ πλαιςίου ςτο οποίο υπάγεται παίηει καταλυτικό ρόλο
ςτθ μελλοντικι προςαρμογι των εργαηομζνων. Είναι δεδομζνο
ότι θ ελλθνικι νοοτροπία είναι βαςιςμζνθ περιςςότερο ςτα
άτυπα κοινωνικά δίκτυα και ςτισ προςωπικζσ ςχζςεισ, γι’ αυτό και
θ κουλτοφρα των επιχειριςεων πρζπει να εναρμονιςτεί με αυτι
τθν κυρίαρχθ αντίλθψθ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα:
 Θα αναφερκοφν κεωρίεσ για τα κίνθτρα τθσ εργαςίασ
 Παράγοντεσ που επθρεάηουν το μζγεκοσ τθσ εργαςιακισ
ικανοποίθςθσ
 Θα δοκεί ερωτθματολόγιο διερεφνθςθσ τθσ εργαςιακισ
ικανοποίθςθσ ςτισ επιχειριςεισ
Αξιολόγθςθ προςωπικοφ
Η ζννοια τθσ αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων, τόςο ςτον δθμόςιο
όςο και ςτον ιδιωτικό τομζα, είναι ζνα αμφιλεγόμενο ηιτθμα που
κατά καιροφσ ζχει προκαλζςει διαφωνίεσ και ςυγκροφςεισ μεταξφ
εργοδοτϊν και υπαλλιλων. Η άποψθ μασ κλίνει υπζρ τθσ
κακολικισ εφαρμογισ τθσ ςε όλουσ τουσ τομείσ εφόςον, όμωσ,
πλθροφνται κάποιεσ προχποκζςεισ, χωρίσ τισ οποίεσ θ ζννοια τθσ
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αξιολόγθςθσ ςτρεβλϊνεται. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα
αναφερκοφν:
 Προχποκζςεισ για τθν αξιολόγθςθ του προςωπικοφ
 Αξιολόγθςθ προςωπικοφ θ περίπτωςθ τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ
 Αξιολόγθςθ προςωπικοφ ςτθ ςθμερινι κοινωνία
 Πλεονεκτιματα και Μειονεκτιματα τθσ αξιολόγθςθσ
Συνεδρία 4

Δθμιουργϊντασ τον θγζτθ του αφριο
Το κζμα τθσ θγεςίασ είναι ζνα ςθμαντικό ηιτθμα ςε μια εποχι
που θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ και ιδιαίτερα θ κρίςθ που
επικρατεί ςτθν Ελλάδα τθν τελευταία δεκαετία, επιβάλει
ραγδαίεσ αλλαγζσ ςτουσ ςφγχρονουσ οργανιςμοφσ. Επιπλζον, θ
ζννοια τθσ θγεςίασ ςε κεωρθτικό αλλά και ςε πρακτικό επίπεδο
αποτελεί εδϊ και πολλά χρόνια αντικείμενο μελζτθσ επιςτθμϊν
όπωσ θ κοινωνιολογία, θ ψυχολογία και το management. Η
θγεςία ςε εργαςιακό επίπεδο μπορεί να οριςκεί ωσ θ διαδικαςία
επθρεαςμοφ μιασ ομάδασ ατόμων από ζνα άτομο ζτςι ϊςτε οι
εργαηόμενοι με προκυμία και ενδιαφζρον να υλοποιιςουν
ςτόχουσ του Οργανιςμοφ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα
αναφερκοφν:
 Οριςμοί για τθν ζννοια τθσ θγεςίασ
 Χαρακτθριςτικά θγζτθ
 Ηγετικι ςυμπεριφορά
 Προετοιμάηοντασ τουσ θγζτεσ του αφριο

Συνεδρία 5

Επικοινωνία ςτο χϊρο των επιχειριςεων
«Επικοινωνία» είναι θ μεταβίβαςθ μθνυμάτων, ιδεϊν, τάςεων και
ςυναιςκθμάτων (άμεςων ι ζμμεςων) για κάποιο ςυγκεκριμζνο
ςκοπό. Η επικοινωνία είναι μία ζννοια με πολλζσ διαςτάςεισ.
Θεωρείται μεγάλθσ ςθμαςίασ για τθν ανκρϊπινθ φπαρξθ γιατί
μπορεί να αποτελεί κινθτιρια δφναμθ και πθγι ηωισ για τον
άνκρωπο, ενϊ, αντίκετα, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ μπορεί να
οδθγιςει τα άτομα ςτα όρια τθσ κοινωνικισ απομόνωςθσ. Όποια,
όμωσ, μορφι και να ζχει θ επικοινωνία, προφορικι ι γραπτι, είτε
αφορά ςε μεμονωμζνα άτομα είτε ςε ομάδεσ με ςκοπό τθν
ενθμζρωςθ και τθν πλθροφόρθςθ του κοινοφ, είτε ςτθ
διαμόρφωςθ ςυμπεριφορϊν, κάκε φορά ακολουκεί μία
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία, θ οποία απαιτεί κάποιεσ
προχποκζςεισ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα αναφερκοφν:
 Στάδια επικοινωνίασ
 Περιπτϊςεισ που προάγουν ι παρακωλφουν τθν
επικοινωνία
 Η επικοινωνία και θ χρθςιμότθτά τθσ ςτθν επιχείρθςθ
 Συγκροφςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ και οι ςυνζπειεσ ςτο
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εργαςιακό κλίμα
Συνεδρία 6

Σφγχρονεσ τεχνικζσ Management
Το management είναι ζνασ όροσ που δθμιουργείται από τθ ςτιγμι
που τα άτομα καταρτίηουν κοινωνικζσ ομάδεσ, είναι θ επίτευξθ
ςτόχων που τίκενται από τθν Ηγεςία και λειτουργεί
ςυμπλθρωματικά με αυτι. Ο manager είναι εκείνοσ, ο οποίοσ
ορίηεται από τθν διοίκθςθ και χρθςιμοποιϊντασ τθν παρεχόμενθ
δφναμθ, δίνει οδθγίεσ και εντολζσ. Η ςθμαςία του management
για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ. Στθ ςυγκεκριμζνθ ενότθτα κα αναφερκοφν:
 Οριςμόσ και ςθμαςία του management
 Λειτουργίεσ management
 Ο ρόλοσ του manager ςτθ διοίκθςθ των επιχειριςεων
 Σφγχρονεσ τεχνικζσ management

Συνεδρία 7

Το Coaching και θ Συμβουλευτικι ςτο χϊρο των επιχειριςεων
Το coaching είναι μία ευκαιρία για προςωπικι ανάπτυξθ για τουσ
εργαηόμενουσ, θ οποία ζχει περιγραφεί ςε ζρευνεσ και ωσ ‘δϊρο’
τθσ εταιρείασ προσ το ςυμμετζχοντα. Τα ςτελζχθ που μποροφν να
ωφελθκοφν από το coaching είναι τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου (Executive Board) ι/και τθσ Ηγετικισ Ομάδασ (Senior
Management Team) τθσ εταιρίασ, καινοφργιεσ προαγωγζσ με
αυξθμζνεσ αρμοδιότθτεσ (Leadership & Management) και όςοι
ζχουν διάκεςθ και φιλοδοξίεσ. Σίγουρα δεν είναι επιδιόρκωςθ
(χαρακτιρα και προςωπικϊν χαρακτθριςτικϊν) αλλά είναι ζνα
είδοσ βελτίωςθσ (ςυμπεριφορϊν κυρίωσ). Μερικά από τα πλζον
ςυνικθ κζματα εφαρμογισ του coaching είναι τα ακόλουκα:
 Η αφξθςθ τθσ απόδοςθσ που κεωρείται κρίςιμθ πλζον
ακόμθ και για τθ βιωςιμότθτα όχι μόνο των εταιρειϊν,
αλλά και των ατόμων
 Η διαχείριςθ του ςτρεσ
 Η διαχείριςθ κρίςεων
 Η διαχείριςθ «δφςκολων» ςυμπεριφορϊν και
 Η ενίςχυςθ των διαπραγματευτικϊν ικανοτιτων ενόσ
ςτελζχουσ ι ακόμθ και θ κακοδιγθςθ για τθν επίτευξθ
ςτόχων κ.ά.

6. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΖ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ
Αθνινπζείηαη απζηεξά ε αθαδεκατθή δενληνινγία θαη νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε από απηή, νδεγεί ζηελ απώιεηα ηεο
ηδηόηεηαο ηνπ επηκνξθνύκελνπ, δίρσο επηζηξνθή δηδάθηξσλ.
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Σα έγγξαθα αηηήκαηα απαληώληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο.

7. ΠΡΑΙΝΟ ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ
Όιεο νη επηθνηλσλίεο γίλνληαη ςεθηαθά. ε ςεθηαθή κνξθή απνδίδνληαη όια ηα πηζηνπνηεηηθά θαη νη βεβαηώζεηο κέζα ζε 1
έσο 3 κήλεο από ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδώλ.
ΠΡΟΟΥΖ:
1. Σα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη ζε θακία πεξίπησζε παξά κφλν εάλ αθπξσζεί ή δελ πξαγκαηνπνηεζεί
ην πξφγξακκα κε ππαηηηφηεηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο παξαηηείζηε απφ
θάζε απαίηεζε γηα επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αιιαγή.
2. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο γίλεηαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Σα e-mail πνπ είλαη
δηαζέζηκα είλαη ηα αθφινπζα ppy@aegean.gr,grafeioppy@aegean.gr θαη grammateiappy@aegean.gr Γηα λα
κπνξνχκε λα επεμεξγαδφκαζηε ηα αηηήκαηά ζαο ζα πξέπεη απαξαηηήησο ζην ζέκα λα αλαγξάθνληαη ηα
εμήο ζηνηρεία, νλνκαηεπψλπκν, πξφγξακκα θαη o κνλαδηθφο αιγφξηζκνο επηκνξθνχκελνπ (πρ. Μαξία
Παπαδνπνχινπ, Δηδηθή Αγσγή, 1011003202009032021). Οπνηνδήπνηε e-mail ρσξίο απηφ ην ζέκα ζα
αγλνείηαη.
3. Σν πξφγξακκα καζεκάησλ είλαη ελδεηθηηθφ θαη κπνξεί λα αιιάδεη αλάινγα κε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ
δηδαζθφλησλ, ηελ αλάξηεζε πιηθνχ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
4. Σα λέα πηζηνπνηεηηθά ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απνλέκνληαη ειεθηξνληθά απφ ην Κέληξν Γηά Βίνπ
Μάζεζεο. πλήζσο απνδίδνπλ Δπξσπατθέο Δπαγγεικαηηθέο Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Ecvet) θαη ν ρξφλνο
απνζηνιήο ηνπο ζηνπο ππνςεθίνπο εμαξηάηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ αθαδεκατθψλ θαη νηθνλνκηθψλ
ειέγρσλ. Καηά κέζν φξν ηα πηζηνπνηεηηθά απνζηέιινληαη κέζα ζε δηάζηεκα 1 έσο 3 κελψλ απφ ηελ
νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
5. Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ δηαηεξεί ην δηθαίσκα αιιαγήο νπνηνπδήπνηε ζεκείνπ ηεο πξνθήξπμεο
αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο. Ζ παξνχζα πξνθήξπμε δελ είλαη θαη´ νπδέλα ηξφπν
δεζκεπηηθή γηα ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
6. Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο κνξηνδνηήζεηο αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη φρη απφ ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ.
7. Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ηεο δηαηήξεζεο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο.
8. Ζ εγγξαθή ζηα Πξνγξάκκαηα ζπλεπάγεηαη ηήξεζε ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο θαη ησλ θαλφλσλ
θαιήο ζπκπεξηθνξάο. Οπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο επγέλεηαο
κπνξεί λα απνθιείζεη ηνλ επηκνξθνχκελν απφ ηα Πξνγξάκκαηα, ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή
νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο.
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9. Ζ ινγνθινπή ή ν ινγνδαλεηζκφο νδεγνχλ ζηελ απνβνιή ηνπ επηκνξθνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα
ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα επηζηξνθήο δηδάθηξσλ.
10. Σν Παλεπηζηήκην απνθηά ην copyright ηνπ πιηθνχ πνπ παξαδίδνπλ νη επηκνξθνχκελνη ζηα πιαίζηα ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, φιν ην πιηθφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ πξνζηαηεχεηαη απφ copyright
θαη ε κε νπνηαδήπνηε κνξθή αλαπαξαγσγήο ηνπ έρεη λνκηθέο θπξψζεηο.
11. Οη αμηνινγηθέο θξίζεηο γηα ην πξφγξακκα θαη άιιεο πξνηάζεηο απαγνξεχεηαη ξεηά λα αλαξηψληαη ππφ
κνξθή ζρνιίσλ ή άιισλ κέζσλ ζηελ πιαηθφξκα ηειεθπαίδεπζεο ή ζε άιιεο νκάδεο δηθηχσζεο.
Πξνηάζεηο, θξηηηθέο θαη ζρφιηα γίλνληαη κφλν ζην εηδηθφ έληππν αμηνιφγεζεο θαη ιακβάλνληαη ζνβαξά
ππφςε. Σα έγγξαθα αηηήκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ απαληψληαη κέζα ζε 7 εξγάζηκεο κέξεο.
12. Ζ θαηαλφεζε ησλ φξσλ «ζχγρξνλνο» θαη «αζχγρξνλνο» σο κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη
απηνλφεηε θαη ην ίδην ηζρχεη γηα ηελ άξηζηε γλψζε ππνινγηζηψλ, πνπ είλαη εθ ησλ νπθ άλεπ πξνυπφζεζε
γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Αδπλακία ησλ επηκνξθνχκελσλ λα θαηαλννχλ ηηο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο ή πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ ειιηπή γλψζε ππνινγηζηψλ, δελ ζα επηηξαπεί λα
επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ. Σν Παλεπηζηήκην δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζηακαηήζεη ηε
θνίηεζε νπνηνπδήπνηε απνηπγράλεη ζηνπο δχν παξαπάλσ ηνκείο, ρσξίο θακηά απνδεκίσζε.
13. Ζ απνπζία απφ ηα καζήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ, φπσο απηέο θάζε θνξά θαζνξίδνληαη,
κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηα Πξνγξάκκαηα ρσξίο επηζηξνθή δηδάθηξσλ ή απνλνκή
βεβαίσζεο.
14. Σα Πξνγξάκκαηα Φπρηθήο θαη Κνηλνηηθήο Τγείαο είλαη πξφζπκα λα επηιχζνπλ θάζε πξφβιεκα, πνπ
θπζηνινγηθφ είλαη λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, αξθεί
α. Να κε γίλεηαη ππέξβαζε ηεξαξρίαο
β. Να απεπζχλνληαη εγγξάθσο θαη κε αθξηβή ηξφπν ζηε γξακκαηεία ησλ Πξνγξακκάησλ
Στοιτεία επικοινωνίας

Ονοματεπώνσμο
Εσστράτιος Παπάνης
Επίκοσρος Καθηγητής
Πανεπιστημίοσ Αιγαίοσ

Θέση

Στοιτεία Επικοινωνίας

Επιστημονικά Υπεύθσνος
Προγραμμάτων
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2251036520, 2251036580
Εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00-21.00

Κεντρική Γραμματεία (Μστιλήνη)

Email:
ppy@aegean.gr
grafeioppy@aegean.gr
grammateiappy@aegean.gr

8.ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΓΓΡΑΦΖ
Ζ πιεξσκή γίλεηαη κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο:
ΠΡΟΟXH Ζ ΠΛΖΡΧΜΖ ΣΧΝ ΓΙΓΑΚΣΡΧΝ ΜΠΟΡΔI ΝΑ ΓIΝΔΙ ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚA ΜΔ ΓΙΚΖ Α ΥΡΔΧΣΙΚH Ή
ΠΙΣΧΣΙΚH ΚΑΡΣΑ.
ΔΑΝ ΥΡΖΙΜΟΠΟΙHΔΣΔ ΚΑΡΣΑ ΜΔ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚA ΣΟΙΥΔIΑ ΑΠΟ ΣΑ ΓΙΚΑ Α (ΚΑΡΣΑ ΠΟΤ ΑΝΖΚΔΙ Δ
ΑΛΛΟΝ) ΠΑΡΑΚΑΛΟYΜΔ ΝΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝHΔΣΔ ΜΔ ΣΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔIΑ ΣΟ 2251036580 ΚΑΙ 2251036520 ΓΙΑ ΝΑ
ΓΖΛΧΔΣΔ ΣΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ Α ΣΟΙΥΔIΑ

Πιεξσκή κέζσ πηζησηηθήο- ρξεσζηηθήο θάξηαο
Βήκα 1ν
πκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ αίηεζε
https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=338
Οδεγίεο:
Δηζάγεηε ηα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία ζηα παξαπάλσ
πεδία.
ηελ επηινγή “ζπκκεηνρή σο” επηιέγεηε ην πνζό πνπ ζα
θαηαζέζεηε.
ην πεδίν “Αξηζκόο Φνξνινγηθνύ Μεηξώνπ πκκεηέρνληα”
αλαγξάςηε ην ΑΦΜ ζαο
Βήκα 2ν


ην πεδίν 1 επηιέγεηε ηνλ ηύπν
παξαζηαηηθνύ πνπ επηζπκείηε
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λα ιάβεηε (Απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ή ηηκνιόγην)




Σν πεδίν 2 „Σξόπνο πιεξσκήο” επηιέγεηε Πηζησηηθή/Υξεσζηηθή Κάξηα
Σν πεδίν “Πιεξνθνξίεο Πιεξσκήο/Αξηζκόο Καηαζεηεξίνπ” ην αθήλεηε θελό. Γηα λα πξνρσξήζεηε ζηελ πιεξσκή
ζα πξέπεη λα παηήζεηε εγγξαθή.
ηε ζπλέρεηα παηήζηε Proceed γηα λα κεηαθεξζείηε ζην ecommerce ηεο AlphaBank.

πκπιεξώζηε ηα ζηνηρεία ηεο θάξηαο ζαο θαη έπεηηα παηήζηε
πιεξσκή
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