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Σκοπός

να αναγνωρίζουν τα επιμέρους στοιχεία της
διαχείρισης του χρόνου και του κόστους του έργου. 
να μπορούν να προγραμματίζουν τόσο τις διάρκειες
όσο και τα κόστη, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός
των προβλεπόμενων ορίων.
να μπορούν κατά την υλοποίηση του έργου, να το
παρακολουθούν
να αναγνωρίζουν εγκαίρως τυχόν αποκλίσεις από τα
αρχικά πλάνα

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη
διαχείριση των έργων. Πιο συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί
αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο της διαχείρισης έργων
και στη συνέχεια θα μεταφερθεί η γνώση αυτή στη χρήση
λογισμικού. Επειδή πρόκειται για εξαιρετικά μεγάλο
γνωστικό αντικείμενο, το σεμινάριο θα δώσει έμφαση
στη διαχείριση του χρόνου και του κόστους σε ένα έργο,
τόσο στις θεωρητικές γνώσεις όσο και στις συγκεκριμένα
πεδία και εφαρμογές του λογισμικού.
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο οι εκπαιδευόμενοι θα
είναι σε θέση:

 

Στόχος

Κατανόηση των βασικών εννοιών της Διαχείρισης
Έργων
Προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος
δραστηριοτήτων
Χρήση πόρων και εφαρμογή τους στις
δραστηριότητες
Δημιουργία-έλεγχος-διόρθωση 

Διδακτικές Ενότητες
Εισαγωγή στη Διαχείριση Έργων

Σχεδιασμός και παρακολούθηση έργου χωρίς πόρους

Σχεδιασμός και παρακολούθηση έργου με πόρους 



Σε ποιους απευθύνεται
Σε όσους θέλουν να εμβαθύνουν 
στον τομέα της διαχείρισης έργων

Προαπαιτούμενα

Πρόσβαση στο διαδίκτυο
Γνώση Αγγλικών (μέτριο επίπεδο)
Η/Υ που να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 7 και νεότερο



Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εκπαιδευτές του προγράμματος:

Γερογιάννης Βασίλειος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Ζιώζιας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός MSc Διοίκησης και
Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων.

      Μέλος του ΤΕΕ από το 1999.
      Ενασχόληση με δημόσια και ιδιωτικά έργα. 
      Υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 



10% σε ανέργους, φοιτητές,

Κόστος Παρακολούθησης: 100€

Εκπτωτική πολιτική

       τρίτεκνους, πολύτεκνους

Αίτηση Συμμετοχής 
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
http://learning.uth.gr/ 
«Με τη συμπλήρωση τμήματος οι εγγεγραμμένοι θα λάβουν
ενημέρωση (email) και οδηγίες από την Γραμματεία του
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Π.Θ. έτσι ώστε να προχωρήσουν στην
κατάθεση των διδάκτρων».



Στοιχεία Επικοινωνίας

Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης &
Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας:

Email: learning@uth.gr

Τηλέφωνα: 24210 06366 (ώρες γραφείου)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Γιαννιτσών &
Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα,
Τ.Κ: 38334, Βόλος


