Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
στην Ναυτιλία

E-learning
Οδηγός Σπουδών

Το πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου
Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει στο μάθημα
«Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων στην Ναυτιλία» προσφέροντας σας μια νέα
ευκαιρία εκπαίδευσης.
Οι τρέχουσες τάσεις της αγοράς μας οδήγησαν στη δημιουργία του
προγράμματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανανεώνοντάς το διαρκώς με τα
νέα μαθήματα τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των
αλλαγών αυτών.
Το έμπειρο προσωπικό μας και η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του
Πανεπιστημίου Πειραιώς σας υπόσχεται την ομαλή διεκπεραίωση της
συνεργασία μας.

Επιλέγω e-learning διότι προσφέρει:
 Σύντομη διάρκεια σπουδών
 Εκπαίδευση από οπουδήποτε – οποτεδήποτε
 Μοριοδοτούμενα Μαθήματα-Πιστοποιημένα με ISO


Χαμηλό Κόστος εκπαίδευσης

 Πλούσιο διαδραστικό υλικό
 Καταξιωμένη Ομάδα διδασκόντων με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας.

Ποιοι συνεργάζονται μαζί μας
 Interamerican
 Data Communication
 Specisoft
 Επαγγελματικό Επιμελητήριο
 Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 Οικονομικό Επιμελητήριο
 Δήμοι
 ΛΑΕΚ
 Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων
 Employ

Πρόσβαση στο e-learning
H συμμετοχή στο e-learning είναι εύκολη και δε προϋποθέτει εξειδικευμένες
γνώσεις τόσο στο τομέα των Οικονομικών όσο και στη χρήση των υπολογιστών.
Απαραίτητη είναι η χρήση λογαριασμού email για να μπορεί ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

ΙSO-Πιστοποιήσεις
Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει
την πιστοποιημένη
επιμόρφωση και
το Προεδρικό Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι
αναγνωρίζονται μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο
δημόσιο φορέα. Το πρόγραμμα μας είναι πιστοποιημένο με ISO 9001:2008
καθώς και το ΙQNet το οποίο είναι το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής
πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης από τον φορέα DQS HELLAS από τον
Οκτώβριο του 2012.

Περιεχόμενα μαθήματος «Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων
στην Ναυτιλία»

Η αποτελεσματική διοίκηση και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού μίας
ναυτιλιακής επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των αρχών του
management αλλά απαιτεί την ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών από τα ανώτερα
κλιμάκια της ιεραρχίας μίας ναυτιλιακής εταιρείας και του πλοίου. Το παρόν
πρόγραμμα προσφέρει μία ευρεία επισκόπηση των μεθόδων βελτιστοποίησης των
ηγετικών χαρακτηριστικών του μάνατζερ μίας ναυτιλιακής εταιρείας ή του πλοιάρχου
και των στρατηγικών λήψεως αποφάσεων που προάγουν το όραμα και τους στόχους
της εταιρείας.
Η πρώτη διδακτική ενότητα του προγράμματος αναφέρεται στα ηγετικά μοντέλα και
τις τακτικές επιρροής και παρακίνησης που ένας ηγέτης στην ναυτιλιακή αγορά μπορεί
να εφαρμόσει για την επίτευξη της δυναμικής αλλαγής που οραματίζεται βάσει του
προφίλ ηγεσίας που έχει διαμορφώσει. Στην δεύτερη συνεδρία παρουσιάζονται οι
μέθοδοι λήψης κρίσιμων αποφάσεων στην ναυτιλία καθορίζοντας τα εργαλεία
διατήρησης ισορροπιών μεταξύ αντικρουόμενων στόχων και αντιμετώπισης του
κινδύνου και της αβεβαιότητας. Η τρίτη συνεδρία του παρόντος προγράμματος
προσεγγίζει το coaching ως ενέργεια αποτελεσματικής ηγεσίας και ενθάρρυνσης των
συνεργατών ή του πληρώματος να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να αναλάβουν
τις ευθύνες των πράξεων και των αποφάσεών τους. Η τέταρτη συνεδρία
πραγματεύεται τα μοντέλα ηγεσίας που παρατηρούνται σε ένα ναυτιλιακό και ναυτικό
περιβάλλον επικεντρώνοντας στην εφαρμογή και προαγωγή ηγετικών ικανοτήτων.
Στην πέμπτη συνεδρία μελετώνται οι τακτικές διαχείρισης μίας κρίσης στην Ναυτιλία
και η ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων από τον ηγέτη της ναυτιλιακής επιχείρησης για
την αντιμετώπισή της. Η έκτη διδακτική ενότητα καλύπτει το αντικείμενο της
επιχειρηματικής αλλαγής και πώς αυτή θα επιβληθεί από τα ανώτερα κλιμάκια στους
συνεργάτες και το πλήρωμα. Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται οι στρατηγικές
που μπορεί να ακολουθήσει ένας ηγέτης για να αντιμετωπίσει μία αντιπαράθεση, να
αυξήσει την αποτελεσματικότητά του σε μία διαπραγμάτευση και να χειριστεί με
επιτυχία δύσκολες διμερείς συνομιλίες πλοιοκτήτη και ναυλωτή. Η όγδοη διδακτική
ενότητα πραγματεύεται τις τακτικές διάκρισης των διαφορών μεταξύ πληρωμάτων
και ατόμων και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με γνώμονα τις διαφορετικές
κουλτούρες, αντιλήψεις και πρακτικές των κοινοτήτων και των ατόμων. Η ένατη
συνεδρία καλύπτει το θέμα της δημιουργικής ηγεσίας και αναλύει τους τρόπους
προώθησης της καινοτομίας σε ένα ναυτιλιακό περιβάλλον μέσω των κοινωνικών
δεξιοτήτων του ηγέτη ή του πλοιάρχου και της βελτίωσης της ατομικής και ομαδικής
δημιουργικότητας. Η δέκατη συνεδρία αναφέρεται στα μοντέλα διαχείρισης της
ηγετικής θέσης που κατέχει ένα στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας ή ο πλοίαρχος ώστε να
διατηρηθούν οι ισορροπίες στις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών και των μελών του
πληρώματος και να επιτευχθεί ο εταιρικός στόχος. Τέλος, στην ενδέκατη διδακτική
ενότητα αναγνωρίζεται η ταυτότητα του ηγέτη και η ισχύς της γνώσης που διαθέτει ως

μοναδικό και δυναμικό εργαλείο άσκησης επιρροής και ορθής διαχείρισης σε ένα
πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό της Ναυτιλίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:
Το πρόγραμμα στοχεύει να διευκολύνει τους επιμορφούμενους να αναπτύξουν
χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ενός ηγέτη και να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά
σε ένα ναυτιλιακό και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Επομένος ο/η απόφοιτος/η θα είναι
σε θέση να:
Γνωρίζει:
•

Την σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας στο ναυτιλιακό περιβάλλον

•

Τις μεθόδους λήψεως αποφάσεων και αποφυγής σύγκρουσης στην ναυτιλία

Κατανοεί:
•

Τις ανάγκες των ατόμων και των πληρωμάτων στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας

•

Την κατεύθυνση που οφείλει να χαράξει για την επίτευξη των στόχων της

ναυτιλιακής εταιρείας
Είναι ικανός/η να:
•

Λαμβάνει κρίσιμες και επείγουσες οργανωτικές αποφάσεις

•

Αντιλαμβάνεται

τις

αλλαγές

οι

οποίες

είναι

απαραίτητες

αποτελεσματικότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης και να τις εφαρμόσει
•

Αυξήσει την δύναμη και την επιρροή του

•

Διαπραγματευτεί σε μία ναύλωση

για

την

•

Αντιληφθεί και να συναισθάνεται τις διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις και

πρακτικές των πολιτισμικών κοινοτήτων, μέσα από τις δικές τους ιδιαιτερότητες
•

Σχεδιάσει πλάνα προώθησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και επίλυσης των

διαφορών

Σκοποί και στόχοι διεξαγωγής του προγράμματος

Στο παρόν πρόγραμμα μελετώνται τα μοντέλα ηγεσίας μία ναυτιλιακής
εταιρείας και τα τεχνικά εργαλεία που χρειάζονται τα στελέχη που αναζητούν
να βελτιστοποιήσουν τα ηγετικά και διοικητικά τους προσόντα ώστε να
καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας.

Διάρθρωση μαθημάτων-συναντήσεων:

1η Συνεδρία
Στρατηγικές Επιρροής στην Ναυτιλία

2η Συνεδρία
Δυναμικές Λήψης αποφάσεων Ηγέτη

3η Συνεδρία
Coaching ναυτιλιακής εταρείας

4η Συνεδρία
Προφίλ ναυτιλιακής ηγεσίας

5η Συνεδρία
Στρατηγική ηγεσίας στην αντιμετώπιση κρίσεων

6η Συνεδρία
Η ισχύς της Επιχειρηματικής Αλλαγής

7η Συνεδρία
Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων στην Ναυτιλία

8η Συνεδρία
Λήψη Αποφάσεων και Διαφορετικότητα Πληρωμάτων

9η Συνεδρία
Δημιουργική Ηγεσία στην ναυτιλιακή επιχείρηση

10η Συνεδρία
Μοντέλα Διαχείρισης της Ηγεσίας

11η Συνεδρία
Η γνώση και η ταυτότητα ως δυναμικό εργαλείο της Ηγεσίας

Τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος.
Το μάθημα Ηγεσία και Λήψη Αποφάσεων στην Ναυτιλία «»
πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δεν απαιτείται φυσική
παρουσία του σπουδαστή στο χώρο του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, ο εκάστοτε
σπουδαστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα μέσω
email.
Κάθε εβδομάδα αναρτάται το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική και
οπτικοακουστική μορφή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, στο οποίο και έχει
πρόσβαση μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια εκπαιδευτικά βοηθήματα όπως:
 Εκπαιδευτικά video
 Άρθρα
 Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 Εκπαιδευτικά sites

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα πρέπει να υποβάλλει
μια εργασία και να την αποστείλει στο διδάσκοντα. Η επιτυχής έκβαση της
εργασίας οδηγεί στην απόκτηση του :
« Πιστοποιητικού Παρακολούθησης »

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος σπουδαστής αποφασίσει να παρακολουθήσει
και να ολοκληρώσει Δέκα μαθήματα από μια θεματική ενότητα, οδηγείται στην
απόκτηση :
« Πιστοποιητικού εξειδικευμένης Παρακολούθησης»

