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Στη σημερινή παγκόσμια, ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία που
βασίζεται στη γνώση, η εκμάθηση και ο πειραματισμός με τις δεξιότητες
απασχολησιμότητας είναι μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες που
μπορεί να κάνει κανείς για τη μελλοντική του καριέρα. Επιπρόσθετα, η
εργασία αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς (online εργασία μέσω
πλατφορμών) στο πλαίσιο της διαρκούς αλλαγής επιχειρήσεων και
κλάδων. Το παλιό μοντέλο της παραμονής της εργασίας για μεγάλο
χρονικό διάστημα σε μία επιχείρηση αποτελεί παρελθόν και
διαπιστώνουμε ότι θα υπάρχουν πολύ πιο συχνές αναθεωρήσεις.
 

Το πρόγραμμα θα παρέχει στους συμμετέχοντες στρατηγική
καθοδήγηση τόσο αναφορικά με την καριέρα τους όσο και στη
διαχείριση της προσωπικής τους επαγγελματικής εικόνας (personal
branding). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να απαντούν στις παραπάνω
προκλήσεις, να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και να είναι πάντα
επίκαιροι ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το φάσμα της
ανεργίας.

Εισαγωγή



Στόχοι του Προγράμματος
η κατανόηση των εκπαιδευομένων των αλλαγών του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων ώστε να
αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας/ τις
αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος 

η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της καριέρας τους
και επαγγελματικής δικτύωσης

η οριοθέτηση επαγγελματικών στόχων και λήψης
αποφάσεων

η δημιουργία προσωπικού πλάνου ανάπτυξης 

η εφαρμογή στρατηγικών επιχειρηματικών εργαλείων
στα πλαίσια της προσωπικής ανάπτυξης και
επαγγελματικής εικόνας (SWOT ανάλυση, Self Marketing
Mix, Personal Business Model Canvas) 



Μαθησιακά αποτελέσματα

Χρήση Στρατηγικών Επιχειρηματικών Εργαλείων
(SWOT Matrix Ανάλυση, Self Marketing Mix,
Personal Business Model Canvas, Networking
Canvas) ως Εργαλεία Προσωπικής Βελτίωσης/
Ανάπτυξης Καριέρας και Επαγγελματικής
Εικόνας των Συμμετεχόντων 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας και
Αναζήτησης Εργασίας, Στοχοθεσίας
και Λήψης Αποφάσεων μέσα από τα
στρατηγικά εργαλεία, Προσωπική
Ενδυνάμωση και Διαχείρισης του
Προσωπικού Επαγγελματικού
Προφίλ 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:



Διάρκεια - Τρόπος υλοποίησης

Εξ αποστάσεως
σύγχρονη &
ασύγχρονη

τηλεκπαίδευση

120 ώρες
8 εβδομάδες

3 διδακτικές 
ενότητες 

4,8 ECTS Αξιολόγηση με
σύντομη εργασία στο

τέλος της
επιμόρφωσης



Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους επαγγελματίες (αυτοαπασχολούμενοι,
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που στοχεύουν
να διαχειριστούν με στρατηγική προσέγγιση την καριέρα τους
και το προσωπικό τους προφίλ (personal toolkit) συνδυάζοντας
τα με αυτά του οργανισμού τους

Σε νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, από κάθε
εκπαιδευτικό υπόβαθρο, που παρακολουθούν τις επερχόμενες
αλλαγές στον επιχειρηματικό τους κλάδο και επιθυμούν να
ανταποκριθούν σε αυτές μέσα από την προσωπική τους
βελτίωση και τη στρατηγική προσωπικής ανάπτυξης και
επαγγελματικής τους εικόνας

Σε ανέργους που θέλουν να μεταβούν πετυχημένα στην αγορά
εργασίας σχεδιάζοντας το προσωπικό τους πλάνο ανάπτυξης
και διαχειριζόμενοι στρατηγικά τις δεξιότητές τους

Σε φοιτητές που επιθυμούν από νωρίς να θέσουν στόχους – και
παράλληλα με τις σπουδές τους – να σχεδιάζοντας την καριέρα
τους και το επαγγελματικό τους προφίλ



Κόστος
&

Εκπτωτική
Πολιτική

Το κόστος του προγράμματος είναι 170€.

Προβλέπεται εκπτωτική πολιτική:

1) 20% για Early Entry μέχρι και 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος

2) 30% για ειδικές κατηγορίες όπως: Άνεργοι
Πολύτεκνοι
ΑμΕΑ
Ομαδικές Εγγραφές (>= 3 ατόμων
ίδιου φορέα, οργανισμού, εταιρίας,
οικογένειας)

 

Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην Alpha Bank, στον τραπεζικό
λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και εκδίδεται απόδειξη είσπραξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
του καταρτιζόμενου και οπωσδήποτε ο Κωδικός Προγράμματος.

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 310-00-2002-020935
ΙΒΑΝ: GR6401403100310002002020935
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (ΕΛΚΕ ΠΘ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4165.0190



Διδακτικές ενότητες

Έννοιες / Εισαγωγή στο Personal Branding και στη
Στρατηγική Διαχείριση Καριέρας

Εφαρμογές Personal Branding και Στρατηγική Διαχείριση
Καριέρας

Στρατηγικές Εξωστρέφειας και Διαχείρισης Προσωπικής
Επαγγελματικής Εικόνας

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Την Επιστημονική Ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του παρόντος
εκπαιδευτικού προγράμματος φέρει ο κος Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Μέλος ΕΔΙΠ,
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του προγράμματος επικοινωνήστε στο παρακάτω email
Email: anagnos@uth.gr



Πιστοποιητικό -
Πλαίσιο Λειτουργίας

Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οδηγεί στη
λήψη Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κέντρο
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2015 και αξιολογείται
από την «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας» (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου
48 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή ισχύει.

Η εξωτερική αξιολόγηση και η πιστοποίηση της ποιότητας των
εκπαιδευτικών/ επιμορφωτικών προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ – ΠΘ
πραγματοποιείται από την «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης»
(ΕΘΑΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ, της
περίπτωσης β, της περίπτωσης δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του
Ν. 4653/2020.



Επικοινωνήστε μαζί μας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τηλ. +30 24210-06390/66

E-mail: learning@uth.gr

WebSite: https://learning.uth.gr/

Γιαννιτσών & Λαχανά, Συγκρότημα
Τσαλαπάτα

Βόλος, Τ.Κ. 38334

campus ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα
Περιφερειακή Οδός Λάρισας – Τρικάλων

ΤΚ: 41 500


