ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 2016-2021
Αποστολή, Όραμα, Στρατηγική
(Απόφαση 4ης/26-05-2016 Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ)
(Απόφαση 10ης/09-06-2016 Συνεδρίασης Συμβουλίου ΟΠΑ)
1. Αποστολή
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι ένα πανεπιστήμιο του δημόσιου τομέα
και αποστολή του είναι η παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την
εθνική και τη διεθνή οικονομία και κοινωνία, και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών
να δημιουργήσουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο
διεθνές περιβάλλον.
Προσέγγιση
Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΟΠΑ:
•

Παράγει, δημοσιοποιεί και συσσωρεύει νέα γνώση σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον ανοικτό
στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, στην ευρηματικότητα, στη καινοτομία, στη πρωτοβουλία
καθώς και στην ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη.

•

Παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε σύγχρονα γνωστικά
αντικείμενα, σε συνδυασμό με έρευνα και πρακτική εξάσκηση.

•

Εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην επίλυση προβλημάτων, στην ανάπτυξη ηγετικών
δεξιοτήτων, στην ομαδική εργασία, στην επικοινωνία και στην αξία της διασφάλισης της
ποιότητας, και παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους στη βάση
παραδεδεγμένων ηθικών και κοινωνικών αρχών και αξιών.

•

Εστιάζει στην αριστεία, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα και στην εξωστρέφεια.

•

Συνεργάζεται με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

•

Παρακολουθεί συστηματικά την απόδοση του Ιδρύματος στους παραπάνω τομείς και
βελτιώνει διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές και τον τρόπο λειτουργίας
του.
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2. Όραμα
Όραμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να αναγνωρίζεται διεθνώς ως
κέντρο αριστείας στις επιστήμες της Οικονομίας, της Διοίκησης και της Πληροφορίας και
να συμβάλει με τη δράση του και τη προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της
κοινωνίας και της οικονομίας.
3. Στρατηγικές Προτεραιότητες 2016-2021
Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές κατευθύνσεις / πυλώνες του Ιδρύματος, είναι:
• Ενδυνάμωση και Αριστεία της Έρευνας. Η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής
κατεύθυνσης έχει ως βασικό στόχο την αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των
ερευνητικών προγραμμάτων, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και των διεθνών
ερευνητικών συνεργασιών. Αυτό θα ενισχύσει τη φήμη του ΟΠΑ και τη συγκριτική του
τοποθέτηση στις διεθνείς κατατάξεις και θα συμβάλει στην ενδυνάμωση της ερευνητικής
δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης
των οικονομικών πόρων του Πανεπιστημίου και βασικό κίνητρο ανάπτυξης σύγχρονων
ερευνητικών υποδομών.
• Αριστεία στην Εκπαίδευση. Κεντρική επιλογή του Ιδρύματος είναι η παροχή υψηλής
στάθμης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Για τον σκοπό αυτό
παρακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις και εμπλουτίζει συνεχώς τις
παρεχόμενες σπουδές τόσο από πλευράς γνωστικού περιεχομένου όσο και με νέες
ειδικότητες διδασκόντων, καθώς και με αξιοποίηση των πιο σύγχρονων διδακτικών
μεθόδων. Οι στόχοι αυτοί σημαίνουν σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα
σπουδών, αποτελεσματικότερες παιδαγωγικά μεθόδους διδασκαλίας, έμφαση στη
διασύνδεση θεωρίας με πράξη, υψηλής στάθμης εκπαιδευτικό προσωπικό, ενίσχυση των
σχέσεων των φοιτητών, αλλά και των αποφοίτων με τους επαγγελματικούς χώρους των
ειδικοτήτων τους.
• Αξιοποίηση της Παραγόμενης Γνώσης. Το πανεπιστήμιο στοχεύει στη διάχυση της
παραγόμενης γνώσης σε μη προνομιούχες ομάδες της κοινωνίας που την έχουν ανάγκη,
και τη προώθηση της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας εντός και εκτός
του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της γενικότερης εθνικής προσπάθειας για την αναστήλωση
της Ελληνικής οικονομίας και μείωσης της ανεργίας των νέων. Επίσης, το Πανεπιστήμιο, για
την εκπλήρωση της αποστολής του, συνεργάζεται με επιχειρήσεις και οργανισμούς για
ερευνητικούς σκοπούς για την αξιοποίηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων και για την
πρακτική εξάσκηση των φοιτητών του. Στις συνεργασίες αυτές το Πανεπιστήμιο προάγει
και προωθεί τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
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• Διεθνοποίηση. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η ενεργή συμμετοχή του στο παγκόσμιο
ακαδημαϊκό περιβάλλον, η ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών υψηλού κύρους και η εν γένει
ενδυνάμωση της διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητάς του μέσω της αριστείας στην
έρευνα και την εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην ενδυνάμωση
των υπαρχόντων και στην ίδρυση νέων ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών και προπτυχιακών
προγραμμάτων. Στοχεύει, επίσης, στην προώθηση της συνεργασίας με πανεπιστήμια
υψηλού επιπέδου με σκοπό την υλοποίηση κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και την ανταλλαγή φοιτητών και μελών του εκπαιδευτικού και διοικητικού
προσωπικού του.
• Σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον. Στόχος του Πανεπιστημίου είναι η προώθηση
της συνεργασίας με όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την βελτίωση των
συνθηκών λειτουργίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
Το Πανεπιστήμιο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του με σύγχρονο
Οργανισμό και Εσωτερικό Κανονισμό και μοντέλο διοίκησης, και με την αναβάθμιση των
τεχνολογικών του υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκει την απόκτηση σύγχρονων και
ολοκληρωμένων υποδομών πληροφορικής, τη διαμόρφωση ευέλικτων και πρακτικών
διαδικασιών λειτουργίας και μεθόδων εσωτερικού ελέγχου, και τη συνεχή αξιολόγηση του
έργου των διοικητικών του υπηρεσιών. Το συνδυαστικό αποτέλεσμα των ανωτέρω θα είναι
η αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση φοιτητών, καθηγητών και αποφοίτων.
Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του, στοχεύει στον εξορθολογισμό της χρήσης και στην
αναβάθμιση των χώρων του, στην επέκταση των κτηριακών του υποδομών, καθώς και
στην ενίσχυση των υποδομών και μεθόδων ασφάλειας των περιουσιακών του στοιχείων,
των φοιτητών και του προσωπικού.
Επιπλέον, στοχεύει να βελτιώσει τα μέσα υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας όσον
αφορά στην ενημέρωσή και συμμετοχή των μελών της στα πανεπιστημιακά δρώμενα, τον
ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό τους, και την εν γένει υποστήριξή τους ως
ακαδημαϊκών πολιτών.
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