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Β10.1. Ερευνητική στρατηγική του Τμήματος
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με τον καινοτόμο και διεπιστημονικό χαρακτήρα
του αντικειμένου σπουδών του, δίνει υψηλή προτεραιότητα στην παραγωγή νέας
επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας (θεωρητική και εμπειρική), καθώς και στη
σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας, κατά τρόπο ώστε να παρέχει στους φοιτητές-τριες
υψηλής ποιότητας και σύγχρονου κοινωνικοπολιτικού προβληματισμού γνώσεις
μέσω των ΠΠΣ και ΜΠΣ. Μεριμνά, επίσης, για τη δημοσιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων και τη διάχυση επιστημονικής γνώσης μέσω δημοσιεύσεων,
ημερίδων και συνεδρίων, αλλά και παροχής εξειδικευμένου συμβουλευτικού έργου
σε δημόσιους φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και ΜΚΟ, όταν αυτό
ζητηθεί. Παράλληλα, μέσα και από το λοιπό κοινωνικό έργο και δραστηριότητες των
μελών του Τμήματος, όπως αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο σχετικά
με επίκαιρα ή/και διαχρονικά κοινωνικά ζητήματα, συμμετοχή σε επιστημονικά
συμβούλια οργανισμών και σε θέσεις ευθύνης σε φορείς άσκησης πολιτικής,
ευρωπαϊκά και εθνικά φόρουμ συζήτησης και γνωμοδότησης σε θέματα που άπτονται
εξειδικευμένων πεδίων της κοινωνικής πολιτικής κ.ά., το Τμήμα προάγει τον
επιστημονικό διάλογο ως προς τη μελέτη και τις μεθόδους προσέγγισης της
κοινωνικής πολιτικής, την παραγωγή καινοτόμων συμμετοχικών τρόπων χάραξης
πολιτικής και διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, το σχολιασμό και
την κριτική ανάλυση των ασκούμενων πολιτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει επί τριάντα χρόνια αξιόλογη,
πλούσια, πολυσχιδή και κατά βάση χρηματοδοτούμενη ερευνητική δραστηριότητα
στα διαφορετικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα. Καθώς το αντικείμενο της
Κοινωνικής Πολιτικής επιβάλλει τη συνομιλία εφαρμοσμένης έρευνας και
διδασκαλίας, το Τμήμα από νωρίς οργάνωσε και στέγασε μεγάλο μέρος της έρευνας
σε ερευνητικές δομές, είτε με τη μορφή ερευνητικού κέντρου, όπως το Κέντρο
Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕ.Κ.ΜΟ.ΚΟ.Π., απόφαση
Συγκλήτου 1990) είτε με τη μορφή Εργαστηρίων, όπως το Εργαστήριο Σπουδών
Φύλου (ΦΕΚ 2006), το πρώτο και μοναδικό μέχρι στιγμής που εξειδικεύεται στα
επιστημονικά και ερευνητικά πεδία του Φύλου, και το Εργαστήριο Πληροφορικής
(απόφαση Συγκλήτου 2008).
Το Τμήμα, στη φάση ωριμότητας που διανύει τα τελευταία χρόνια, εργάζεται
εντατικά στην κατεύθυνση (1) αναβάθμισης της θεσμικής υπόστασης των
ερευνητικών του δομών, (2) ενίσχυσης του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού
του με σταθερή σχέση εργασίας, όπως ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, (3) ανανέωσης της υποδομής
ΤΠΕ και (4) περαιτέρω ανάπτυξης της εξωστρέφειας του μέσω των υφιστάμενων και
νέων δικτύων συνεργασίας και μέσω επιστημονικών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο αυτό
το Τμήμα (1) ίδρυσε με ΦΕΚ δύο νέα Εργαστήρια, το Εργαστήριο Κοινωνικής
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Πολιτικής και το Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων ως
μετεξέλιξη της παλαιότερης δομής τους αποκτώντας στο εξής νομική και αυτόνομη
υπόσταση (βλ.Β10.2.1.), (2) αιτήθηκε στη Σύγκλητο μέσα από τεκμηριωμένη
πρόταση την έγκριση άμεσης πρόσληψης πέντε ΕΤΕΠ για την κάλυψη αντίστοιχων
κενών οργανικών θέσεων στα τρία Εργαστήρια, ενώ προγραμματίζεται η διαδικασία
υποβολής αντίστοιχου αιτήματος για την πρόσληψη μελών ΕΔΙΠ και στα τρία
Εργαστήρια. Η άμεση πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε θέσεις
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ερευνητικού έργου και την
εξωστρέφεια του Τμήματος μέσω δικτυώσεων και επιστημονικών εκδηλώσεων, στη
σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας μέσω πλαισίωσης των μαθημάτων με εμπειρικά
παραδείγματα και εργαστήρια, και στη δημιουργία θεματικών πεδίων που θα
βοηθήσουν στην εξειδίκευση και στην ανάπτυξη των πεδίων της Κοινωνικής
Πολιτικής με αντίκτυπο στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές όσο και στις
διδακτορικές και μεταδιδακτορικές έρευνες του Τμήματος, (3) προσπαθεί να
αναβαθμίζει συνεχώς τις υποδομές, εξοπλισμό και εξυπηρετήσεις σε ΤΠΕ
(ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορες, διαδίκτυο, ιστοσελίδα των δύο νέων
Εργαστηρίων, κλπ) προκειμένου να διευκολύνει το ερευνητικό έργο και τη
διδασκαλία των μαθημάτων και σεμιναρίων που γίνονται στους χώρους των
Εργαστηρίων του, αξιοποιώντας κατά το δυνατόν τους περιορισμένους σχετικά
χρηματοδοτικούς πόρους του ΠΔΕ του Παντείου και του ΠΜΣ, καθώς επίσης και
τους προβλεπόμενους πόρους από τα ερευνητικά προγράμματα, (4) αύξησε τις
συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και ερευνητικούς φορείς πληθαίνοντας τον αριθμό
των υποβαλλόμενων τα τελευταία χρόνια ανταγωνιστικών προγραμμάτων, καθώς και
τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και διεθνών συνεδρίων μεγάλης
απήχησης, χάρη στην αποτελεσματικότητα και την άψογη συνεργασία μεταξύ μελών
ΔΕΠ- ΕΔΙΠ (2 μέλη) - ΕΤΕΠ (1 μέλος) – νέων ερευνητών/ διδάσκοντες ΕΣΠΑ – ΥΔ
και μεταδιδακτόρων, αλλά και χάρη στην αυξημένη συμμετοχή εθελοντών φοιτητώντριών που συμμετέχουν στη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων συμβάλλοντας
αποφασιστικά στην επιτυχία τους.
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