• Στόχοι

- Παροχή άρτιας και ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου,
ώστε να δημιουργεί Επαγγελματίες Συστημικούς Αναλυτές.
- Εξασφάλιση ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην
αγορά εργασίας.

• Κατευθύνσεις

- Certified Systemic Analyst e-Business Professional
(CSAEBP).
- Certified Systemic Analyst Project Management Professional
(CSAPMP).

• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

- Έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύστημα διαχείρισης της
ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 το
οποίο έχει επιθεωρηθεί από το διαπιστευμένο φορέα
πιστοποίησης TUV Rheinland με αριθμό πιστοποιητικού
01 100 114341.
Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας καλύπτει το σύνολο
των δραστηριοτήτων που αφορούν στη λειτουργία του CSAP
καθώς και στην πιστοποίηση φυσικών προσώπων.

• Πιστοποίηση κατά ISO/IEC 17024

- Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του CSAP Προγράμματος
οδηγεί σε Πιστοποίηση του φυσικού προσώπου από την
Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ).
Οι διεργασίες Πιστοποίησης φυσικών προσώπων από την
ΕΕΣΜ πραγματοποιούνται σύμφωνα με προδιαγεγραμμένες
απαιτήσεις, οι οποίες συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα
του Διεθνούς Προτύπου ISO/IEC 17024.

• Σε ποιους απευθύνεται

- Το CSAP έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην
επαγγελματική πιστοποίηση διεθνούς επιπέδου προς
μελλοντικά υψηλόβαθμα στελέχη και απευθύνεται σε ένα
ευρύ κοινό στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του
Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, που κατέχουν σχετικούς
μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ή είναι πτυχιούχοι AΕΙ
και AΤΕΙ, οι οποίοι δεν προέρχονται απαραίτητα από το
χώρο του μάνατζμεντ.

- Ενδεικτικές κατηγορίες στελεχών, στις οποίες απευθύνεται
το πρόγραμμα:
• Στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα
• Νέοι επιχειρηματίες (startup owners)
• Σύμβουλοι επιχειρήσεων

• Αξιοποίηση Διαθέσιμων Πόρων
(ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ 0,45%)

- Μέσω του CSAP, η Επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τη
δυνατότητα που παρέχει ο ΟΑΕΔ στην εκπαίδευση του
προσωπικού της, εκμεταλλευόμενη το 0,45% από τις
εργοδοτικές της εισφορές (Πρόγραμμα Επαγγελματικής
κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%) ώστε να καλύψει το
μεγαλύτερο μέρος των διδάκτρων του υποψηφίου.

• Συμμετοχή εταιρειών

- 55 μεγάλες εταιρείες κύρους συνεργάζονται με την ΕΕΣΜ για
τα υπό πιστοποίηση πρόσωπα και για τους πιστοποιημένους
επαγγελματίες του CSAP προγράμματος.

• Οφέλη του Στελέχους
από την παρακολούθηση
του CSAP
- Αναβάθμιση Γνώσεων και Δεξιοτήτων
- Αναβάθμιση Τυπικών Προσόντων
- Αναβάθμιση Επαγγελματικής Εικόνας
- Επαγγελματική Διαφοροποίηση
- Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα στην Αγορά
- Εφαρμοσμένη Εμπειρία
- Επίτευξη Προσωπικών και
Επαγγελματικών Στόχων
- Ενίσχυση Επαγγελματικού Δικτύου

• Οφέλη για την Επιχείρηση
- Αναβάθμιση των Γνώσεων και
των Δεξιοτήτων των Στελεχών
- Ενίσχυση της Διαχειριστικής
Ικανότητας των Στελεχών
- Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
- Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας
- Αύξηση της Αποδοτικότητας
- Δημιουργία Συνοχής και
Σύγκλισης Απόψεων

• Οι επιτυχώς ολοκληρώσαντες
όλα τα στάδια του CSAP
Επαγγελματικού Προγράμματος:
- Λαμβάνουν 50 Μόρια Επιμόρφωσης και
Κατάρτισης Δημοσίου, τα οποία είναι σημαντικά
και προσμετρώνται στην αξιολόγηση
για την εξέλιξή τους στην ιεραρχία
με βάση το Σύστημα Επιλογής
Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
- Τα μόρια αυτά μετρώνται επιπροσθέτως μορίων
από τίτλους σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό δίπλωμα
ή/και διδακτορικό) που τυχόν έχει ο υπάλληλος
και δεν συμψηφίζονται με αυτά.

• Επιπλέον Ευκαιρίες
- Δύνανται να λάβουν 80 Μόρια,
επιπλέον των 50 ανωτέρω,
κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης
της Υπηρεσίας τους.
Τα μόρια αυτά διεκδικούνται από
τον ίδιο τον υπάλληλο.
- Δύνανται να λάβουν από την Υπηρεσία τους
επιπλέον 70 Μόρια, ως ηθική αμοιβή επαίνου
μετά από σχετική απόφαση της Υπηρεσίας τους.

Ο κύκλος του Προγράμματος CSAP είναι μερικής παρακολούθησης
ελάχιστης διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών και αρχίζει τον Οκτώβριο
κάθε έτους. Οι δύο κατευθύνσεις λειτουργούν ανεξαρτήτως και
καλύπτουν η καθεμία 360 ώρες διδασκαλίας ακαδημαϊκής
παρακολούθησης, 400 ώρες πρακτικής εφαρμογής για το Certification Project σε εταιρεία ή οργανισμό ή δημόσια υπηρεσία και 250
ώρες για τη συνεδριακή εργασία.

• CSAP Στάδιο 01

- Για 9 μήνες οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο
Πειραιώς μόνο Σάββατο πρωί (από 09:00 έως 15:00). Κάποιες
από τις επιπλέον διαλέξεις των 9 μηνών πραγματοποιούνται με
τη διαδικασία του σύγχρονου e-learning (Live Presentation) τις
οποίες παρακολουθείτε από το φορητό υπολογιστή σας τις
ώρες 21:00 - 23:00, χωρίς την παρουσία σας στο Πανεπιστήμιο.

• CSAP Στάδιο 02

- Το πρόγραμμα κάθε κατεύθυνσης ολοκληρώνεται με την
ατομική εξαμηνιαία τουλάχιστον εργασία για την πιστοποίηση σε
πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον (certification project) και
τρίμηνη τουλάχιστον επέκτασή της για τη συγγραφή εργασίας
για συμμετοχή σε συνέδριο από το υλικό της εργασίας για την
πιστοποίηση.
- Οι δύο μελέτες αυτές παρακολουθούνται συνεχώς από τριμελή
επιτροπή, ένα μέλος της οποίας δύναται να προέρχεται από το
χώρο της εφαρμογής στον οποίο εκπονείται η εργασία για την
πιστοποίηση. Η εργασία για την πιστοποίηση, μετά από την
ολοκλήρωσή της σε μορφή βιβλίου, υποβάλλεται υποχρεωτικά
ως εργασία συνεδρίου στο επόμενο Συνέδριο της ΕΕΣΜ, όπου
θα απονέμεται η επαγγελματική πιστοποίηση στους επιτυχόντες
και στο στάδιο αυτό ολοκληρώνεται ο κύκλος σπουδών.

Οι θεματικές ενότητες (και υπο-ενότητες) που απαρτίζουν τη
δομή του Προγράμματος Σπουδών (ανά κατεύθυνση), καθώς
και η βαρύτητά τους έχουν καθοριστεί με βάση:
- τη συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων
του Προγράμματος και
- τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αναφορικά με την
εξειδίκευση των εκπαιδευομένων σε αυτές τις θεματικές
ενότητες.
Τα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων κατανέμονται σε δύο επίπεδα:
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: Αποτελείται από μαθήματα υποδομής
(μαθήματα κορμού) τα οποία είναι κοινά και στις δύο
κατευθύνσεις π.χ.: Professional Systemics (Επαγγελματική
Συστημική), Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διαχείριση Γνώσης,
Διαπραγματεύσεις, Δομημένος Διάλογος, Στατιστική,
Επιχειρησιακή Έρευνα, κλπ.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Αποτελείται από μαθήματα εξειδίκευσης κάθε
κατεύθυνσης και από το Certification Project.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (EEΣΜ)
- Αποτελεί τον Εθνικό Φορέα στο χώρο της Προσέγγισης
και Εφαρμογής των Συστημάτων.
- Έχει αναγνωρισθεί και ενταχθεί ως τακτικό μέλος της
International Federation for Systems Research (National
Societies) και συμμετέχει στις διεθνείς επιστημονικές
δραστηριότητές της.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ)
- Το ΚΕΠΠ αποτελεί τον επίσημο και μοναδικό φορέα του
Πανεπιστημίου Πειραιώς στη διεξαγωγή και στον έλεγχο
ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου εντάσσεται και το CSAP.

