ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:

∆ηµήτρης Γιαννιάς,

Καθηγητής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών
∆ιευθυντής Προγράµµατος Σπουδών ∆ΕΟ
Κοσµήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστηµών

Την τρέχουσα περίοδο θα προσφέρουµε τα 4 παρακάτω προγράµµατα κατάρτισης:

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές έννοιες και µέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων διοίκησης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Βασικές έννοιες και µέθοδος βελτίωσης δεξιοτήτων πωλήσεων
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 10 εβδοµάδες
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 25 Νοεµβρίου 2013

Όλα τα προγράµµατα υλοποιούνται µε τη µέθοδο της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης ώστε να µπορούν να τα
παρακολουθήσουν ενδιαφερόµενοι από όλα τα µέρη της
Ελλάδας
Πριν από τη λήξη του προγράµµατος και για την αξιολόγησή τους, οι συµµετέχοντες λαµβάνουν µέρος σε ΤΕΣΤ
αξιολόγησης και υποβάλλουν ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, την οποία υλοποιούν µε βάση οδηγίες που έχουν λάβει στα
πλαίσια του προγράµµατος.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΘΥΝΟΝΤΑΙ:

1) σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ και
2) σε απόφοιτους Λυκείου µε σχετική εργασιακή εµπειρία
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν την ικανότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο και
ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Μέχρι την Παρασκευή, 15 Νοεµβρίου 2013.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι διαρκής.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Με την πιστοποίησή της ολοκλήρωσης του προγράµµατος κατάρτισης οι
συµµετέχοντες λαµβάνουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
Κατά την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισής οι συµµετέχοντες έχουν διαρκή υποστήριξη από µέλος ∆ΕΠ του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου µε πολυετή εµπειρία σε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης. Το µέλος ∆ΕΠ του ΕΑΠ
δρα ως Σύµβουλος-Καθηγητής του συµµετέχοντα στη διαδικασία κατάρτισης.

1

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Λόγω των δύσκολων οικονοµικών συνθηκών, τα προγράµµατα προσφέρονται µε
σηµαντική µείωση των διδάκτρων τους προς όλους, ούτως ώστε το τελικό κόστος συµµετοχής σε κάθε πρόγραµµα
να είναι: 160 Ευρώ
Στο παραπάνω κόστος συµµετοχής συµπεριλαµβάνεται και η χορήγηση του συνόλου του εκπαιδευτικού υλικού που
θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του προγράµµατος κατάρτισης.
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 20 άτοµα.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΑΙΤΗΣΕΙΣ:


Στέλνοντας e-mail µε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στο dgiannias@gmail.com ή



Τηλεφωνώντας στο 2610367457 ή στο 6945401441 καθηµερινά 9:00-10:00 πµ ή 3:00 – 5:00 µµ ή



Με επίσκεψή σας ύστερα από συνεννόηση στα γραφεία του προγράµµατος (3ος όροφος, αίθουσα Σχολής
Κοινωνικών Επιστηµών) των εγκαταστάσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου στην Αθήνα, που
βρίσκονται στη Λεωφόρο Συγγρού 23. Θα κλείσετε ραντεβού µε µέλος ∆ΕΠ Σύµβουλο που συµµετέχει στη
διαδικασία κατάρτισης για να συζητήσετε οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά µε το πρόγραµµα.
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