
 

 

Προς τους φοιτητές και φοιτήτριες των  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων μερικής 

φοίτησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σειρά 6η, ακ. Έτος 2015-16   

Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων μέσω της 

ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους και της χάραξης προσωπικής στρατηγικής 

και πορείας, βασισμένη στην αυθεντικότητα και μοναδικότητά τους .  

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες στην 

προετοιμασία του επόμενου βήματός τους μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

τους.  

Αποτελεί ένα εφαρμοσμένο,  πρακτικό «εργαστήρι» όπου υιοθετώντας τη 

λογική διαμόρφωσης ενός στρατηγικού πλάνου, αποσκοπεί στο να βοηθήσει να 

σχεδιάσουν τα επόμενα επαγγελματικά, και όχι μόνο, βήματά στη ζωή τους.  Με 

την επιστημονική ευθύνη των κ.κ. Μαρία Βακόλα, Αναπληρ. Καθηγήτρια ΟΠΑ 

και Ειρήνη Ρηγοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ, έχει διαμορφωθεί ώστε να 

αναπτύσσεται σε τρείς βασικές θεματικές ενότητες: Γνώση εαυτού – Ανάπτυξη 

εαυτού μέσω ανάπτυξης Ικανοτήτων – Αποτελεσματικός Σχεδιασμός επίτευξης 

επαγγελματικών και προσωπικών Στόχων. 

Tο πρόγραμμα απευθύνεται κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και για 

πρώτη φορά κατόπιν αυξημένου ενδιαφέροντος και στους φοιτητές μερικής 

φοίτησης των ΜΠΣ του Πανεπιστημίου μας. Σύμφωνα με την ομόφωνη 

απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου, η συμμετοχή των 

φοιτητών/τριων είναι προαιρετική, ενώ με την ολοκλήρωσή της θα χορηγείται 



στον /στη φοιτήτρια πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

 

Στο πρόγραμμα αυτό δεν διενεργούνται στο τέλος εξετάσεις, ούτε γίνονται 

εργασίες αφού  δεν αφορά στην απόκτηση  πρόσθετων «τεχνικών γνώσεων», 

γνώσεων δηλαδή που συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 

 

Στις 6 συνολικά συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 

προγράμματος αυτού, θα γίνονται βιωματικές δραστηριότητες, ‘παιχνίδια’,   

κλπ. τα οποία αποσκοπούν στο να προσφέρουν στους συμμετέχοντες μια 

καλύτερη κατανόηση /γνωριμία με τον εαυτό τους, και κυρίως το να τους 

βοηθήσει να χαράξουν με περισσότερο λειτουργικό τρόπο κάποια επόμενα 

βήματα στη ζωή τους. [Η μεθοδολογία είναι hands-on βασισμένη σε action 

learning, ενώ θα επιδιωχθεί η ενσωμάτωση και διενέργεια group coaching].  

Η παρακολούθηση του προγράμματος προσφέρεται δωρεάν  κι για όσους 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον, είναι υποχρεωτική (υπάρχει δυνατότητα 2 απουσιών). 

H έναρξη του προγράμματος προγραμματίζεται εντός του Οκτωβρίου 2015. 

Τόσο η ακριβής έναρξη του προγράμματος όσο και η μέρα και ώρα που θα 

πραγματοποιείται θα ανακοινωθούν άμεσα.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να δηλώσουν το αργότερο μέχρι τη ΤΕΤΑΡΤΗ 

7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ με αποστολή email στο Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ και 

συγκεκριμένα στον κο Βίκτωρα Κούκη - vkoukis@aueb.gr  (210 8203 216) 

δηλώνοντας τα εξής στοιχεία:  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΜΠΣ στο οποίο συμμετέχει  

email  / τηλέφωνο επικοινωνίας  

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση , στείλτε email στους 

παραπάνω λογαριασμούς : mvakola@aueb.gr και  erigop@aueb.gr . 

 

ΕΙΡΗΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ                                      ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΟΛΑ 

Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρκετινγκ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια HR, ΜΚΤ 
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