ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στοχοθεσία ποιότητας ΠΠΣ και προγραμματισμός δράσεων

ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

1. Εισαγωγή
Το παρόν κείμενο συγκεντρώνει την περιγραφή των στόχων του Τμήματος οι οποίοι
βασίστηκαν στις συστάσεις της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά και
στην αποστολή του, τους ευρύτερους σκοπούς που υπηρετεί η διδασκαλία και η
παραγόμενη έρευνα στο Τμήμα και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει. Με
βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, θέτει τους παρακάτω συγκεκριμένους, εφικτούς και
μετρήσιμους στόχους που η υλοποίησή τους απαιτεί συντονισμένη δράση σε πολλά
επίπεδα.

2. Στόχοι και δράσεις σε σχέση με τις επιδόσεις και την πορεία σπουδών
των φοιτητών
2.1 Στοχοθεσία για το εκπαιδευτικό επίπεδο
Στρατηγικός Στόχος 1: Αναβάθμιση του Εκπαιδευτικού Έργου
Πρωταρχικός στόχος είναι αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και η
πιστοποίηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος. Στο
επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η προετοιμασία του Τμήματος για
την πιστοποίηση του ΠΠΣ και η υποβολή των προτάσεων όλων των ακαδημαϊκών
Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου στην ΑΔΙΠ. Το Τμήμα δεσμεύεται να
αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα του ΠΠΣ
με νέα γνωστικά αντικείμενα και πρόσθετα μέλη ΔΕΠ, γεγονός που θα συμβάλλει
σημαντικά στην πληρέστερη κάλυψη του πεδίου της κοινωνικής πολικής και στην
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. Στο πλαίσιο αυτό θα ενισχυθούν και τα
Σεμινάρια στο πρόγραμμα σπουδών που εξορισμού υποστηρίζουν μια πιο
φοιτητοκεντρική προσέγγιση εφόσον προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των
φοιτητών. Θα συμβάλουν έτσι καθοριστικά τόσο στην πληρέστερη κατανόηση
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων από τους φοιτητές όσο και στην απόκτηση
αναγκαίων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (π.χ. συγγραφή επιστημονικών εργασιών) είναι
μια πρωτοβουλία που το Τμήμα προτίθεται να πάρει.
Επιπλέον, το Τμήμα δεσμεύεται ότι θα λάβει υπόψιν την ποσοστιαία μεταβολή των
ενεργών φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος και θα στοχεύσει στη μείωση των
ποσοστών των ανενεργών ή ημι-ενεργών φοιτητών/τριών λαμβάνοντας υπόψιν και
τη διάσταση του φύλου. Πιο συγκεκριμένα, το ακ. έτος 2015-2016 το ποσοστό των
εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών με φοίτηση μεγαλύτερη από ν έτη, έναντι του
συνόλου των φοιτητών/τριων του Τμήματος ήταν 9.18%, ενώ το 2016-17 αυξήθηκε
σε 10.48%. Το Τμήμα μέσα από συστηματικές προσπάθειες θα προσπαθήσει να
μειώσει το ποσοστό αυτό, στοχεύοντας το 2019-2020 να είναι μικρότερο από 9%.
Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτού του στόχου, το Τμήμα προγραμματίζει την
παρακολούθησης της πορείας των φοιτητών/τριων αλλά και αποφοίτων του μέσω
της πραγματοποίησης έρευνας ερωτηματολογίου. Αντικείμενο της έρευνας αυτής
είναι η διερεύνηση και τη θεμελίωση συνεκτικών δεσμών του Τμήματος με τους/τις
απόφοιτους του μέσω της δημιουργίας μιας ενιαίας βάσης επικοινωνίας.
Επιπρόσθετα η έρευνα θα στοχεύει στην διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησής των
φοιτητών/τριων αλλά και αποφοίτων από τις σπουδές τους, το διδακτικό
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προσωπικό, τις διδακτικές μεθόδους αλλά και την γραμματειακή υποστήριξη του
Τμήματος. Τέλος έρευνα θα συμβάλλει στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών των
φοιτητών/τριων σε ζητήματα, όπως η συνέπειά τους στην παρακολούθηση των
μαθημάτων, η επιλογή και ολοκλήρωση συγκεκριμένων προγραμμάτων του
Τμήματος, η διάρκεια φοίτησης και οι συνθήκες διαβίωσής τους κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους (εργασία, διαμονή με οικογένεια, εντός ή όχι του λεκανοπεδίου
Αττικής κ.α.). Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η έρευνα αυτή είχε διενεργηθεί πιλοτικά
το 2014-2015.
Στρατηγικός Στόχος 2: Ενίσχυση των επιδόσεων των φοιτητών/τριων
Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να βελτιωθούν οι επιδώσεις των
φοιτητών/τριών του Τμήματος. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί με την αύξηση του
μέσου όρου της βαθμολογίας των φοιτητών/τριων και του ποσοστού των
αριστούχων απόφοιτων καθώς και με μείωση του ποσοστού των αποφοίτων με
βαθμό πτυχίου κάτω του 6.5. Θεωρούμε ότι με την κατάλληλη παρώθηση και
υποστήριξη οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επιτύχουν καλύτερες
επιδόσεις στα μαθήματα χωρίς αυτό να προκύπτει από τη μείωση των μαθησιακών
απαιτήσεων ή τη χαλάρωση των αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης της επίδοσής
τους. Μια δράση που μπορεί ασφαλώς να συμβάλλει σε αυτό είναι η αύξηση του
ποσοστού των ενεργών φοιτητών/τριών, η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΠΠΣ με
ακόμα πιο σύγχρονο περιεχόμενο και ενδιαφέρουσες θεματικές, η αξιοποίηση
φοιτητοκεντρικών μεθόδων διδασκαλίας, η έμφαση σε σύγχρονες, ποικίλες και
εναλλακτικές μαθησιακές δραστηριότητες και μεθόδους αξιολόγησης, η αξιοποίηση
των εργαλείων Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με την
παράλληλη ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριών στην
αξιολόγηση του ΠΠΣ και την ουσιαστική μελέτη των προτάσεων βελτίωσης που
προτείνουν. Παράλληλα θα ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών σε
έρευνες που ήδη πραγματοποιεί ή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το Τμήμα, με
σκοπό να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία στην επιστημονική έρευνα και να
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Τέλος η ενίσχυση του θεσμού του
συμβούλου καθηγητή θα βελτιώσει την επικοινωνία των φοιτητών/τριων με το
Τμήμα, θα συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών και
επιδιώξεων του/της κάθε φοιτητή/τριας και θα βοηθήσει στην καλύτερη
προσαρμογή τους στις ανάγκες του προγράμματος σπουδών.
Ως προς τους μετρήσιμους στόχους, το ακ. έτος 2015-2016 το ετήσιο ποσοστό
αποφοίτων με βαθμό πτυχίου από 8 και άνω ήταν 3.90%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
για ΠΠΣ του ίδιου αντικειμένου ήταν 5.15%. Ο μέσος ετήσιος βαθμός πτυχίου ήταν
ίσος με 6.77 (σε αντίστοιχα ΠΠΣ: 6.78). Το ακ. έτος 2016-2017 παρατηρείται αύξηση
τόσο στο ποσοστό των αριστούχων όσο και στον μέσο ετήσιο βαθμό πτυχίου. Το
ποσοστό των αποφοίτων με βαθμό πτυχίου άνω του 8 ήταν 8.54% (σε αντίστοιχα
ΠΠΣ: 6.75%) και ο μέσος βαθμός πτυχίου ήταν 7.04 (σε αντίστοιχα ΠΠΣ: 6.94). Το
Τμήμα στοχεύει να αυξήσει περαιτέρω το 2019-2020 το ποσοστό των αριστούχων
φοιτητών/τριων και τον μέσο βαθμό πτυχίου.
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Στρατηγικός στόχος 3: Υποστήριξη της διεθνοποιημένης και διεθνούς διάστασης
του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος
Βασικός στόχος σε αυτήν την κατηγορία αποτελεί η ενδυνάμωση της κινητικότητας
των εξερχομένων και των εισερχομένων φοιτητών/τριων του Τμήματος στο πλαίσιο
των δράσεων του προγράμματος Εrasmus+, με σκοπό την αύξηση του μέσου
ετήσιου ποσοστού των εξερχόμενων στο σύνολο των ενεργών φοιτητών/τριών και
του μέσου ετήσιου ποσοστού εισερχομένων στο σύνολο των ενεργών
φοιτητών/τριών.
Στο πλαίσιο αυτό, βασικός στόχος αποτελεί επίσης και η αύξηση των διμερών
συμβάσεων των μελών του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, το ετήσιο ποσοστό
εξερχομένων φοιτητών με ERASMUS επί των εγγεγραμμένων φοιτητών το ακ. έτος
2015-2016 ήταν ίσο με 0.25% (ενώ η μέση τιμή για τα ΠΠΣ με το ίδιο αντικείμενο
ήταν 0.75%). Το ακ. έτος 2016-2017 το ποσοστό ήταν ίσο με 0.16% (μέση τιμή των
ποσοστών αντίστοιχων ΠΠΣ = 0.25%).
Το Τμήμα προγραμματίζει μια σειρά δράσεων για την ενίσχυση της κινητικότητας
των εισερχομένων και εξερχόμενων φοιτητών/τριων που θα επικεντρωθούν στα
ακόλουθα: α) διεύρυνση των συνεργασιών με πανεπιστημιακά ιδρύματα του
εξωτερικού, και β) πιο συστηματική ενημέρωση των φοιτητών/τριών για τις
ευκαιρίες και τα οφέλη της κινητικότητας. Άμεσος στόχος είναι η αύξηση των
εξερχόμενων φοιτητών ERASMUS το ακ. έτος 2019-2020 ώστε το ποσοστό τους ως
προς τους εγγεγραμμένους φοιτητές να είναι στο ίδιο επίπεδο ή και να ξεπερνά την
αντίστοιχη μέση τιμή των ΠΠΣ με ίδιο αντικείμενο.
Παρατηρούμε επίσης ότι για τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017 το
ετήσιο ποσοστό εισερχομένων φοιτητών/τριων με ERASMUS επί του συνόλου των
ενεργών φοιτητών ήταν μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες μέσες τιμές για ΠΠΣ με ίδιο
φυσικό αντικείμενο: 2015-2016: 0.27% (0.14%) και 2016-2017: 0.43% (0.22%). Το
Τμήμα σκοπεύει στη διατήρηση και περαιτέρω αύξηση αυτών των ποσοστών.

2.2 Στοχοθεσία για την έρευνα και την καινοτομία
Στρατηγικός στόχος 4: Αναβάθμιση ερευνητικής δραστηριότητας και εξωστρεφής
προσανατολισμός
Πρωταρχικός στόχος σε αυτήν την κατηγορία αποτελεί η ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και κυρίως η διάχυσή της και ο
εξωστρεφής προσανατολισμός της. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάληψη σειράς
δράσεων που έχουν ως σκοπό τα παρακάτω:
 την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας σε επίκαιρα θέματα του
πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, που απασχολούν τον δημόσιο και
ακαδημαϊκό διάλογο, όπως τα ζητήματα της φτώχειας και της αποστέρησης,
της μετανάστευσης, του προσφυγικού, της περίθαλψης, της ασφάλισης, του
φύλου, των κοινωνικών ανισοτήτων, της επίδρασης της κρίσης στην
κοινωνική προστασία κλπ. Η ερευνητική αυτή παραγωγή θα συμβάλλει τόσο
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στη διαμόρφωση του σχετικού διαλόγου όσο και στη διαδικασία χάραξης και
αξιολόγησης πολιτικών, προβάλλοντας παράλληλα το έργο που επιτελείται
στο Τμήμα.
να καταστεί πιο ορατή η ερευνητική δραστηριότητα του ερευνητικού και
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, γεγονός που θα οδηγήσει σε
προβολή του ερευνητικού τους έργου και αύξηση του πλήθους των
ετεροαναφορών και των αναφορών συνολικότερα ανά μέλος ΔΕΠ. Στο
πλαίσιο αυτό, μέσα από τις ιστοσελίδες του Τμήματος και των ερευνητικών
του κέντρων θα γίνεται προβολή των ερευνών που διεξάγονται στο Τμήμα
και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων καθώς και των δημοσιεύσεων που
απορρέουν από αυτές. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος αναδεικνύεται ήδη
στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος με ξεχωριστή σελίδα
(http://socialpolicy.panteion.gr/research/activity) και στην ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου (https://www.genderstudies.panteion.gr), ενώ
είναι στο στάδιο κατασκευής οι ιστοσελίδες των Εργαστηρίων Κοινωνικής
Πολιτικής και Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων
(https://stada.panteion.gr) οι οποίες θα καταστήσουν την ερευνητική τους
δραστηριότητα πιο ορατή. Επιπρόσθετα η ερευνητική δραστηριότητα του
Τμήματος και των ερευνητικών του κέντρων, θα δημοσιοποιείται μέσω
σειράς κειμένων εργασίας και ερευνητικών μονογραφιών που θα είναι
διαθέσιμες ηλεκτρονικά.
την αύξηση του μέσου ετήσιου πλήθους ενεργών έργων στα οποία θα
συμμετέχει κάθε μέλος ΔΕΠ.
την προώθηση συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς,
καθώς και με θεσμούς του κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, στην ανάληψη
ερευνών στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.
την οργάνωση ημερίδων και διεθνών συνεδρίων στο Τμήμα για την προβολή
του έργου που επιτελείται σε αυτό και τη συμμετοχή στον διεθνή
ακαδημαϊκό διάλογο για επίκαιρα θέματα στο πλαίσιο των αντικειμένων που
θεραπεύει.
την εντεινόμενη συνέργεια με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης με την
αμοιβαία συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών των δύο Τμημάτων για την
ενίσχυση της συνοχής στο πλαίσιο της Σχολής.

Η ενδυνάμωση του Τμήματος με πρόσθετα μέλη ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ που θα στελεχώσουν
τα Εργαστήρια του Τμήματος (Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, Εργαστήριο
Σπουδών Φύλου και Εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων)
αναμένεται να οδηγήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου, καθώς θα συμβάλλουν
την οργάνωση των εργαστηρίων, την παρακολούθηση και ενημέρωση για τις
σχετικές προκηρύξεις, τη διαχείριση των προγραμμάτων και την προώθηση των
συνεργιών τόσο των μεταξύ των Εργαστηρίων, όσο και με άλλους ερευνητικούς και
ακαδημαϊκούς θεσμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ενίσχυση της στελέχωσης
των εργαστηρίων θα συμβάλλει στις διαδικασίες διάχυσης και δημοσιότητας των
δράσεων του Τμήματος.
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2.4 Στοχοθεσία για το ανθρώπινο δυναμικό
Στρατηγικός στόχος 5: Εξωστρέφεια μελών ΔΕΠ
H ενίσχυση της εξωστρέφειας των μελών ΔΕΠ αποτελεί σημαντικό στόχο και
προτεραιότητα του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό θα ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για διδασκαλία
και έρευνα σε πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Στους άμεσους στόχους είναι η αύξηση
του μέσου ετήσιου ποσοστού μελών ΔΕΠ με διδασκαλία στο εξωτερικό καθώς και η
αύξηση του μέσου ετήσιου ποσοστού εξερχόμενων μελών ΔΕΠ με Erasmus και των
συνεργασιών που έχει το Τμήμα με άλλα διεθνή και Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
Επιπρόσθετα γίνεται συστηματική προσπάθεια για την αύξηση της ερευνητικής και
ακαδημαϊκής συνεργασίας με ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς τόσο της
Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. Τέλος θα αναζητηθούν πόροι για την διευκόλυνση
του προσωπικού του Τμήματος στη συμμετοχή σε καταξιωμένα διεθνή συνέδρια του
εξωτερικού όπου μπορεί να προβληθεί το ερευνητικό του έργο και να συμβάλλουν
στον διεθνή ακαδημαϊκό διάλογο.
Στρατηγικός στόχος 6: Ανάπτυξη και αναβάθμιση υποδομών
Το Τμήμα δεσμεύεται να αναλάβει τις απαραίτητες δράσεις, μέσω της καλύτερης
δυνατής αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων, για τη βελτίωση της διδακτικής και
ερευνητικής υποδομής και των χώρων του Τμήματος. Έμφαση δίνεται στην ενίσχυση
του Τμήματος με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και εργαλεία πληροφορικής
(hardware και λογισμικό), που κρίνονται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και
διεξαγωγή των ερευνών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα
γίνει αναβάθμιση των χώρων διδασκαλίας και κυρίως των εργαστηρίων και των
σεμιναριακών αιθουσών που αυτά διαθέτουν. Παράλληλα θα ενισχυθεί η
συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνείς και Ελληνικές βάσεις και αρχεία κοινωνικών
δεδομένων, που αποτελούν βασικές ερευνητικές υποδομές, και τα οποία κρίνονται
απαραίτητα για την ενίσχυση της έρευνας αλλά και της εκπαίδευσης των
φοιτητών/τριων στη δευτερογενή ανάλυση. Επιπρόσθετα έχει αναβαθμιστεί η
ιστοσελίδα του Τμήματος ώστε να ανταποκρίνεται στα σύγχρονα πρότυπα και
απαιτήσεις. Μέσω της διαρκούς ενημέρωσης και επικαιροποίησης προβάλλουν το
ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο του Τμήματος και παράλληλα ενισχύουν την
επικοινωνία και ενημέρωση των φοιτητών/τριων. Η νέα αυτή ιστοσελίδα θα
χρησιμοποιηθεί τα μέγιστα για την προβολή και τη γνωστοποίηση του ακαδημαϊκού
έργου του Τμήματος, την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων με τους φοιτητές και τις
φοιτήτριες, τη συνέργεια με το σύλλογο των φοιτητών/τριων, τον σύλλογο των
αποφοίτων, την ΕΕΚΠ, ΕΕΠΟ αλλά και άλλους επιστημονικούς και επαγγελματικούς
φορείς, γεγονός που θα συμβάλλει στην προβολή και την σχέση του Τμήματος με
την αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα ο σχεδιασμός και η διαρκής ενημέρωση της
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ιστοσελίδας αποσκοπεί στην αύξηση της επισκεψιμότητας απαραίτητη προϋπόθεση
για την προβολή του Τμήματος. Υπάρχει επιπλέον διαρκής παρακολούθηση της
επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μέσω της υπηρεσίας Google Analytics. Σύμφωνα
με τα στοιχεία, η ιστοσελίδα μέσα σε ένα περίπου χρόνο λειτουργίας είχε 55.062
χρήστες και 728.128 pageviews. To 91.98% των χρηστών ήταν από την Ελλάδα, ενώ
οι υπόλοποι χρήστες ήταν κυρίως από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, τη
Γερμανία, την Ιταλία, και τη Γαλλία. Ηλικιακά, η πλειοψηφία των χρηστών ήταν
μεταξύ 25-34 (36.52%), και ακολουθούν η ηλικιακή ομάδα 18-24 (21.67%), 35-44
(17.34%), 45-54 (13.91%), 55-64 (6.20%) και 65+ (4.35%). Η πλειοψηφία επίσης ήταν
γυναίκες (62.5%). Η διαρκής ανανέωση της πληροφορίας και η βελτίωση με βάση
την αξιολόγηση της λειτουργίας της στο διάστημα αυτό αναμένεται να αυξήσει
επιπλέον τον αριθμό των χρηστών.
Τέλος επιχειρείται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και επέκταση της χρήσης των
εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Κρίσιμης σημασίας στην ενίσχυση των
υποδομών του Τμήματος είναι η κατάλληλη αξιοποίηση πόρων που προέρχονται
από ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο Τμήμα.
Στρατηγικός στόχος 7: ανάδειξη του Τμήματος και του ρόλου της Κοινωνικής
Πολιτικής στην σημερινή συγκυρία
Τα κοινωνική πολιτική έχει ως αντικείμενο την κατανόηση και αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων και την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Τα πεδία με
τα οποία ασχολείται αποτελούν κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τον δημόσιο
και ακαδημαϊκό διάλογο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο και κατά συνέπεια στην
διαδικασία χάραξης πολιτικής. Ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση και την
παρατεταμένη ύφεση, η όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων και ο περιορισμός
των διαθέσιμων πόρων ανέδειξε την κρίσιμη σημασία της κοινωνικής πολιτικής ως
ακαδημαϊκό πεδίο διερεύνησης και κατανόησης αυτών των προβλημάτων. Κεντρικά
θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα όπως το μεταναστευτικό, η φτώχεια, η
αποστέρηση, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, η περίθαλψη, η κοινωνική
ασφάλιση, η προστασία, το φύλο, οι κοινωνικές διακρίσεις, το περιβάλλον κλπ
αποτελούν προνομιακά πεδία με τα οποία ασχολείται η κοινωνική πολιτική. Το
Τμήμα θα αναλάβει δράσεις ώστε να προβληθεί το ερευνητικό του έργο στα θέματα
αυτά και να συμβάλλει τόσο στην ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου όσο και στη
διαδικασία χάραξης και αξιολόγησης των σχετικών πολιτικών. Οι δράσεις αυτές θα
το αναδείξουν και θα αναβαθμίσουν τη θέση της Κοινωνικής Πολιτικής στο
ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων εντάσσεται
και η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων, σε επίκαιρα θέματα της κοινωνικής
πολιτικής συμβάλλοντας έτσι στην διαμόρφωση του αντίστοιχου διαλόγου και
προβολή του ερευνητικού έργου του Τμήματος. Παράλληλα οι δράσεις αυτές
συμβάλλουν στην ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των πτυχιούχων,
κάνοντας σαφές ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν την αναγκαία
επιστημονική συγκρότηση και τις επαγγελματικές δεξιότητες για να διαχειριστούν τα
κοινωνικά αυτά προβλήματα και να στελεχώσουν επάξια τις αντίστοιχες υπηρεσίες
και θεσμούς στον δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα. Για την προώθηση του
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στόχου αυτού το Τμήμα θα αναλάβει πρωτοβουλίες και συνέργειες με αντίστοιχα
Πανεπιστημιακά Τμήματα, την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ), την
Επιστημονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ) καθώς και άλλους συναφείς
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε τοπικό,
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
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