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ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2020-2030  

 

(Περίληψη Πρότασης προς τον Πρύτανη του ΟΠΑ 5/11/2018) 

(Συντάκτες: Γ. Δουκίδης, Π. Κωνσταντόπουλος, Α. Ξεπαπαδέας) 

 

 

Στρατηγικές κατευθύνσεις του Ιδρύματος, για τη δεκαετία 2020-2030  

• Ενδυνάμωση και Αριστεία στην Έρευνα.  

• Αριστεία στην Εκπαίδευση.  

• Διασύνδεση με την Κοινωνία και Αξιοποίηση της Γνώσης.  

• Διεθνοποίηση.  

• Σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον.  

 

 

1. Αριστεία στην έρευνα  
1.1. Προσέλκυση νέου ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλής ποιότητας (περίπου 20 ανά έτος).  
1.2. Εναρμόνιση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ ανά Σχολή. 
1.3. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων δημοσιεύσεων. Ενθάρρυνση και 

ενίσχυση χρηματοδότησης ερευνητών που πέτυχαν δημοσιεύσεις σε κορυφαία 
επιστημονικά περιοδικά και βραβεία καλύτερων εργασιών σε διεθνή συνέδρια. 
Διαγωνιστική διαδικασία σε επίπεδο Σχολής. 

1.4. Λειτουργία οργανωμένων προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών. Ενίσχυση και 
χρηματοδότηση της έρευνας νέων καθηγητών, μεταδιδακτόρων και υποψηφίων 
διδακτόρων. 
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1.5. Δημιουργία ενός διεθνούς Ερευνητικού Ινστιτούτου με συμμετοχή όλων των Σχολών. 
1.6. Αναδιοργάνωση υπαρχόντων Ερευνητικών Εργαστηρίων με στόχο τη δημιουργία περίπου 

10 Κέντρων Αριστείας. 
1.7. Δημιουργία «Ελληνικού Μουσείου Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας». 
1.8. Παρακολούθηση και δημοσιοποίηση σε ετήσια βάση της αποτελεσματικότητας της 

έρευνας ανά Τμήμα και ανά Σχολή. 
 
 

2. Αριστεία στην εκπαίδευση   
2.1. Καθιέρωση κοινών μαθημάτων ανά Σχολή στα πρώτα τρία εξάμηνα σπουδών.  
2.2. Επανεξέταση της διάρθρωσης Σχολών και Τμημάτων ώστε να είναι συμβατή με τις 

εξελίξεις γνωστικών αντικειμένων στον εθνικό και ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. 
2.3. Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών και, ενδεχομένως, πτυχιακών προγραμμάτων με 

βάση τις επιστημονικές εξελίξεις, τις μελλοντικές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, την 
τεχνογνωσία του ΟΠΑ και αντίστοιχες πρακτικές από το εξωτερικό. Για παράδειγμα 
‘Οικονομικά και Υπηρεσίες Υγείας’, ‘Logistics και Μεταφορές’, ‘Βιομηχανική και 
Οργανωσιακή Ψυχολογία ή Επιχειρησιακή Ψυχολογία’, ‘Τουρισμός’.  

2.4. Αναβάθμιση και εξορθολογισμός των υφισταμένων ΠΜΣ και πιστοποίηση/αναγνώριση 
όλων των προγραμμάτων από διεθνείς φορείς (π.χ. EFQM, AMBA κλπ). 

2.5. Διεπιστημονική αναβάθμιση των σπουδών με την δημιουργία συστήματος ανταλλαγής 
φοιτητών (στα πρότυπα του Erasmus) για ένα εξάμηνο με άλλα εξειδικευμένα ΑΕΙ. 

2.6. Πλήρης αξιοποίηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και σύγχρονων εργαστηριακών 
υποδομών για όλους τους φοιτητές. Εισαγωγή, συνδυασμού online εκπαίδευσης και 
συναντήσεων στην τάξη με χαρακτήρα συμμετοχικό. Συστηματική εισαγωγή της 
πληροφοριακής παιδείας, των μεθόδων έρευνας και συγγραφής και των 
ομιλιών/παρουσιάσεων σε όλα τα προγράμματα σπουδών.  

2.7. Θέσπιση του θεσμού του προσωπικού συμβούλου καθηγητή (tutor) για όλους τους 
πρωτοετείς φοιτητές του ΟΠΑ. Μέριμνα για ειδικές ομάδες φοιτητών όπως: εργαζόμενοι, 
άτομα με ειδικές ανάγκες, φοιτητές από το εξωτερικό κλπ. 
 
 

3. Διασύνδεση με την κοινωνία και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης  
3.1. Σταδιακή επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης σε όλα τα τμήματα με στόχο σε 

ορίζοντα δεκαετίας να φθάσει το 100%, καθώς επίσης οργάνωση της θερινής 
απασχόλησης των φοιτητών (internship). 

3.2. Δημιουργία μόνιμων δομών και συνεργασιών για συνεχή ανταλλαγή εμπειρίας και 
γνώσης μεταξύ ΟΠΑ και επαγγελματικών/επιστημονικών/επιχειρηματικών φορέων. 

3.3. Ανάπτυξη κουλτούρας εξωστρέφειας και αποτελεσματικής διάχυσης της παραγόμενης 
γνώσης. 

3.4. Οργάνωση ετησίως δωρεάν προγραμμάτων κατάρτισης για ανέργους από Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία θα λειτουργούν στα πλαίσια του Κέντρου 
Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και θα δίνεται σχετική πιστοποίηση. 

3.5. Αναβάθμιση του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ACE) και δημιουργία 
υπηρεσίας Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Office) σε συνεργασία με 
άλλα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικά Κέντρα για κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και 
αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

3.6. Δημιουργία μόνιμης δομής εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών από ιδιώτες και οργανισμούς 
στα πλαίσια της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του ΟΠΑ. Αναβάθμιση του 
Συλλόγου αποφοίτων του ΟΠΑ και συνεργασία των επιμέρους συλλόγων. 
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4. Διεθνοποίηση  

4.1. Δημιουργία τριών στοχευμένων Αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, με δίδακτρα μόνο για ξένους φοιτητές, με βάση τα μαθήματα στα Αγγλικά που 
προσφέρονται ήδη στους φοιτητές Erasmus. 

4.2. Ενίσχυση της διεθνούς κινητικότητας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
μέσω κυρίως του Erasmus με στόχο το ΟΠΑ να δέχεται (και άρα να στέλνει) ετησίως 500 
φοιτητές. 

4.3. Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία ΑΕΙ του εξωτερικού για κοινά 
προγράμματα (προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά). 

4.4. Αύξηση της προσέλκυσης ξένων μεταπτυχιακών φοιτητών μέσω περίπου 10 αγγλόφωνων 
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.  

4.5. Προσέλκυση γνωστών Ελλήνων καθηγητών της διασποράς για ενίσχυση της 
διδασκαλίας/έρευνας μέσω joint appointments και επισκεπτών καθηγητών για 
μεταπτυχιακά/προπτυχιακά. 
 
 

5. Σύγχρονη πανεπιστημιακή κοινότητα/περιβάλλον  
5.1. Αναβάθμιση των υπαρχουσών κτηριακών εγκαταστάσεων, επέκτασης του Πανεπιστημίου 

σε νέους χώρους του Κτηρίου Ευελπίδων. 
5.2. Βελτίωση των μέσων υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας . 
5.3. Ενίσχυση και βελτίωση της φοιτητικής ζωής μέσω της κοινωνικής στήριξης των 

φοιτητών. 
5.4. Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ευθύνης με την ενεργό συμμετοχή των μελών της ακαδημαϊκής 

κοινότητας. 
5.5. Σχεδιασμός ενός σύγχρονου και αυτόνομου πανεπιστημιακού campus με βάση τα διεθνή 

πρότυπα. 
 


