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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ

Συγγραφείς

Ο Angelo Kinicki είναι καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Σχολή Διοίκησης
Επιχειρήσεων W.P. Carey του Arizona State
University. Του απονεμήθηκε επίσης η ‘Eδρα
Weatherup/Overby στον τομέα της Ηγεσίας, το 2005. Διατηρεί τη θέση του από
το 1982, όταν έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα στο γνωστικό πεδίο της οργανωτικής συμπεριφοράς από το Παν/μιο του Kent.
Ο Angelo είναι γνωστός τόσο για τη διδασκαλία του όσο και για το ερευνητικό του έργο. Ως διδάσκων, ο Angelo έχει λάβει έξι βραβεία διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένου και του βραβείου διακεκριμένου καθηγητή στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα, John W. Teets (2009-2010), το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας –προγράμματα ΜΒΑ και Μάστερ (2007-2008), το αριστείο διδασκαλίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (1998-1999), το βραβείο διακεκριμένης δια βίου εκπαίδευσης (19911992)· και το αριστείο διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο (1987-1988).
Συμπεριλαμβάνεται επίσης στην Wikipedia, Who’s Who of American Colleges and
Universities και Beta Gamma Sigma.
Ο Angelo είναι δραστήριος ερευνητής. Εχει δημοσιεύσει περισσότερα από
90 άρθρα σε διάφορα ακαδημαϊκά κι επαγγελματικά περιοδικά και είναι συν-συγγραφέας σε έξι πανεπιστημιακά εγχειρίδια (27 μαζί με τις επανεκδόσεις). Τα εγχειρίδια του χρησιμοποιούναι σε εκατοντάδες πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Η
ερευνητική εμπειρία του Angelo συνέβαλε στην επιλογή του ως μέλος στα εκδοτικά συμβούλια των περιοδικών Personnel Psychology, Academy of Management
Journal, Journal of Vocational Behavior και Journal of Management, για την περίοδο 1996-1999.
Ο Angelo είναι επίσης δραστήριος διεθνής σύμβουλος που εργάζεται με ομάδες ανώτατων διοικητικών στελεχών με σκοπό την επίτευξη οργανωτικών αλλαγών που στοχεύουν στην αύξηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Εχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες της Fortune 500, καθώς και με
πολυάριθμες επιχειρηματικές οργανώσεις σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους.
Η τεχνογνωσία του περιλαμβάνει τη διευκόλυνση συσκέψεων οργανωτικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, τη διάγνωση των αιτιών οργανωτικών κι εργασιακών
προβλημάτων, την υλοποίηση συστημάτων διοικητικής αποτελεσματικότητας,
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης της αποδοτικότη-
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τας, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών για την αξιολόγηση της στάσης
των εργαζομένων και την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων. Εχει αναπτύξει ένα εργαλείο διοκητικής ανατροφοδότησης 3600 γνωστό ως Ερευνα Αποδοτικότητας Ανώτατης
Διοίκησης (Performance Management Leadership Survey ή PMLS) το οποίο χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
Ένα από τα χαρίσματα του Angelo είναι η ικανότητα του να διδάσκει φοιτητές σε όλα τα επίπεδα. Χρησιμοποιεί ένα διαδραστικό περιβάλλον προκειμένου
να ενισχύσει την αντίληψη των προπτυχιακών φοιτητών για τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και την οργανωτική συμπεριφορά. Στην περίπτωση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επίπεδο ΜΒΑ, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην εφαρμογή
εννοιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων για την επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων. Οι φοιτητές που κάνουν το διδακτορικό τους, μαθαίνουν την τέχνη και την
επιστήμη της διεξαγωγής ακαδημαϊκής έρευνας.
Ο Angelo και η σύζυγος του Joyce, ζουν στην όμορφη έρημο της Arizona εδώ
και 28 χρόνια, όμως κατάγονται από το Cleveland, Ohio. Τους αρέσει να ταξιδεύουν, να παίζουν γκολφ και να κάνουν περιπάτους με την Nala, το golden retriever τους.
Ο Brian Williams υπήρξε διευθυντής εκδόσεων για τα πανεπιστημιακά εγχειρίδια του εκδοτικού οίκου Harper & Row/Canfield Press San Francisco, διευθυντής εκδόσεων του εκδοτικού οίκου J. P. Tarcher στο Los Angeles, διευθυντής εκδόσεων και επικοινωνίας για την Διοίκηση του Παν/μίου της California στο Berkeley
και ανεξάρτητος συγγραφέας με έδρα την περιοχή του San Francisco και Lake
Tahoe. Διαθέτει BA στα Αγγλικά και ΜΑ στις επικοινωνίες από το Παν/μιο Stanford.
Εχει δεχθεί κατ’ επανάλειψη επαίνους για την ικανότητα του να γράφει άμεσα και
με ενδιαφέρον για τους φοιτητές, είναι συν-συγγραφέας σε 21 βιβλία (62 λαμβάνοντας υπόψη και τις επανεκδόσεις). Στα βιβλία αυτά περιλαμβάνονται και τα
εξής: Using Information Technology: A Practical Introduction, 2013, που έγραψε με
τη σύζυγο του, Stacey C., Sawyer, που βρίσκεται στη 10η έκδοση από την McGraw
Hill. Αυτός και η Stacey είναι επίσης συν-συγγραφείς με την Susan Berston, του
Business: A Practical Introduction. Επιπρόσθετα, έχει γράψει μια σειρά άλλων βιβλίων μα θέμα την τεχνολογία της πληροφόρησης, την παν/κή επιτυχία και την
υγεία και την επιστήμη. Ο Brian κατάγεται από το Palo Alto της California και το
San Francisco, αλλά από το 1989, αυτός και η Stacey που κατάγεται από την πόλη της Νέας Υόρκης και την κομητεία του Bergen, New Jersey, κατοικούν στην περιοχή του Lake Tahoe και συγκεκριμένα στην Genoa (την παλαιότερη πόλη της
Nevada), με θέα τη Sierra Nevada. Στον ελεύθερο χρόνο τους, τους αρέσει να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να δοκιμάζουν τη διεθνή κουζίνα, να επισκέπτονται μουσεία, να ακούν μουσική και να συμβάλλουν στην τοπική κοινωνία τους, καθώς και
να επισκέπτονται τους φίλους και την οικογένεια τους.
Το εγχειρίδιο Διοίκηση Επιχειρήσεων: Μια Πρακτική Εισαγωγή έχει λάβει δυο φορές το βραβείο Ετήσιας Επανέκδοσης της McGraw Hill/Irwin για την τρίτη και πέμπτη έκδοση.
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