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ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Πολιτική Συνεργασιών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με τους Ιδιωτικούς,
Δημόσιους και Κοινωνικούς Φορείς.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, στο πλαίσιο της αποστολής του, επιδιώκει και
προωθεί την ανάπτυξη και ενδυνάμωση συνεργασιών και συνεργειών με τους
αυτοδιοικητικούς, επιχειρηματικούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς
και άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Η Στρατηγική Συνεργασιών του Τμήματος
(απόφαση Συνέλευσης 9/13-11-2019) με τους δημόσιους, ιδιωτικούς και
κοινωνικούς φορείς της περιοχής προωθείται μέσω:
- Συμφωνιών Συνεργασίας με τους φορείς και ειδικότερα εκείνους που
συσχετίζονται εκ της αποστολής τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του Τμήματος
και τα οικονομολογικά επαγγέλματα, όπως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Επιμελητήρια, Σύλλογοι οικονομολογικών επαγγελμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες,
σύνδεσμοι επιχειρήσεων και επιχειρηματιών κ.λπ.
- Συμμετοχής των φορέων σε ερευνητικά προγράμματα που σχεδιάζει και υλοποιεί
το Επιστημονικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος.
- Συμμετοχής του Τμήματος σε αναπτυξιακές δομές και πρωτοβουλίες που
προωθούν την τοπική, περιφερειακή και γενικότερη οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Βιώσιμης (αειφόρου) Ανάπτυξης σύμφωνα με τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ατζέντα ΟΗΕ 2030.
- Συνεργασίας του Τμήματος με τους ιδιωτικούς, δημόσιους και κοινωνικούς φορείς
της περιοχής για τον σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων

προγραμμάτων

και

διάθεση

σε

αυτούς

των

αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων.
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- Ερευνητικών πρωτοβουλιών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος για τη μελέτη και
έρευνα συγκεκριμένων διαρθρωτικών, αναπτυξιακών, τοπικών και περιφερειακών
θεμάτων, στο πλαίσιο του ερευνητικού τους έργου.
- Συμμετοχής του Επιστημονικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος σε
μελέτες και έρευνες των φορέων για τα ειδικότερα προβλήματα που τους
απασχολούν, καθώς και σε εμπειρογνωμοσύνες σε δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς.
- Συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων
εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, διαλέξεων σε Ανοικτά Πανεπιστήμια
Δήμων, σε ημερίδες και συνέδρια και άλλες πρωτοβουλίες διάχυσης της γνώσης και
της παραγόμενης έρευνας του Τμήματος στους τοπικούς φορείς και στα μέλη τους.
- Ενημέρωσης των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των μαθητών της
περιοχής για την ταυτότητα, το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος και την
επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων του.
- Εκπόνησης Εργασιών των Προπτυχιακών Φοιτητών και Διπλωματικών Εργασιών
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε αντικείμενα που απασχολούν τους φορείς και
μελέτες περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτούς.
- Διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης των Προπτυχιακών Φοιτητών σε δημόσιους,
ιδιωτικούς, κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Γιώργος Ν. Μαγούλιος
Καθηγητής
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