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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Α. Σκοπός Ερευνητικής Πολιτικής 

Η Ερευνητική Πολιτική του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής καταγράφει το πλαίσιο εντός του οποίου παράγεται, διδάσκεται και διαδίδεται η νέα 

γνώση από την έρευνα των μελών της ακαδημαϊκής του κοινότητας (Μέλη ΔΕΠ, μέλη ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ, 

έκτακτο διδακτικό προσωπικό, μετα-διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές). 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος στοχεύει: 

1. στη δημιουργία και στην καλλιέργεια ερευνητικής κουλτούρας μεταξύ των Καθηγητών, του 

Προσωπικού και των Φοιτητών του Τμήματος, 

2. στην ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων, 

3. στη δημιουργία κατάλληλου πλαισίου για τη διευκόλυνση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 

των συμμετεχόντων με την παροχή των απαραίτητων πόρων και κατάλληλων εγκαταστάσεων.  

4. Στη σύνδεση του Τμήματος με τους παραγωγικούς φορείς της Ελληνικής, καταρχήν, 

Οικονομίας και Κοινωνίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός μεσοπρόθεσμος στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος 

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, για την ερχόμενη πενταετία, είναι η συστηματική αύξηση της 

ερευνητικής δραστηριότητας καταρχήν των μελών ΔΕΠ και στη συνέχεια του λοιπού ακαδημαϊκού 

προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Επιστημονικοί Συνεργάτες), καθώς και των Μεταδιδακτορικών 

Ερευνητών και Υποψήφιων Διδακτόρων, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και η 

αυξανόμενη διεθνοποίηση του Τμήματος μέσω της έρευνας των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό κύριος 

μεσοπρόθεσμος (2020-2025) στόχος είναι η προώθηση της ποιοτικής έρευνας του Τμήματος ως 

θεμέλιο για την ακαδημαϊκή του ανέλιξη. 

Β . Πλαίσιο Ερευνητικής Πολιτικής  

 

Β.1. Προϋποθέσεις της επίτευξης του στόχου της «ποιοτικής έρευνας». 

Η ποιοτική έρευνα στο Τμήμα προϋποθέτει  

1. Την ανάπτυξη ερευνητικής κουλτούρας στο Τμήμα: αυτή μπορεί να γίνει εφικτή με την 

υποστήριξη των ερευνητικών ικανοτήτων και συνεργασιών των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 
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των μεταδιδακτορικών ερευνητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών αλλά 

και των εξωτερικών συνεργατών του Τμήματος.  

 

2. Τη συνεπή εφαρμογή των θεσμοθετημένων εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου-αξιολόγησης 

της έρευνας στο ΠΑΔΑ: αυτή μπορεί να λειτουργεί ως όχημα για την υλοποίηση των στόχων 

μέσω της εφαρμογής εσωτερικών διαδικασιών που προβλέπονται στο ΠΑΔΑ, όπως 

ενδεικτικά, από τη ΜΟΔΙΠ, την Επιτροπή Ηθικής της Έρευνας, τους κανόνες Δεοντολογίας, 

κ.λπ.. 

 

Β.2. Μέσα και μηχανισμοί υλοποίησης. 

Η υλοποίηση των στόχων της ερευνητικής πολιτικής αναμένεται να γίνει μέσω των εξής κύριων 

δράσεων: 

1. Καθιέρωση ποιοτικών κριτηρίων για τις δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, όπως η 

πρόκριση διεθνών κριτηρίων αξιολόγησης και κατάταξης των επιστημονικών δημοσιεύσεων (στο 

χώρο της Οικονομίας και της Διοίκησης), όπως ενδεικτικά, η λίστα του Academic Journals Guide 

(AJG) της Association of Business Schools (ABS), η λίστα Australian Business Deans Council 

(ABDC), η λίστα Scimago Journal Rank (Scopus) ή άλλες έγκυρες βάσεις περιοδικών όπως,  

EBSCO/EconLit, Web of Science (WoS), Research Papers in Economics (RePEc), SSRN, Google 

Scholar, κά. Σε κάθε περίπτωση, καταρχήν τα μέλη ΔΕΠ καθώς και μέλη ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ, 

καλούνται να εφαρμόζουν τα κριτήρια ποιότητας που διεθνώς ισχύουν στο γνωστικό τους 

αντικείμενο. 

Όλοι οι ερευνητές του Τμήματος, και κυρίως τα μέλη ΔΕΠ, καλούνται να στοχεύουν, σε  

δημοσιεύσεις υψηλής ποιότητας, σε επαρκώς αναγνωρισμένα περιοδικά, συλλογικούς τόμους ή 

πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών (blind peer review process). 

2. Καθιέρωση πολιτικής εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ με βασικό κριτήριο την Ποιότητα (όπως 

παραπάνω εξειδικεύεται) και όχι την ποσότητα των δημοσιεύσεων.   

3. Ενθάρρυνση της διοργάνωσης ή συν-διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, ή 

σεμιναρίων από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όπου εκτός των άλλων θα προβάλλεται το έργο του 

Τμήματος και του ΠΑΔΑ, καθώς και ο ενεργός του ρόλος στην κοινωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται 

τα διεθνή συνέδρια τα οποία έχει συν-διοργανώσει το Τμήμα όπως το International Conference on 

Applied Business and Economics (ICABE), International Conference Economies of the Balkan and 

https://icabe.gr/
https://icabe.gr/
http://ebeec.ihu.gr/index.php/past-conferences/ebeec-2021
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Eastern European Countries (EBEEC), Hellenic Finance and Accounting Association (H.F.A.A.), 

κά. 

 

4. Ενεργοποίηση Ακαδημαϊκών Συνεργασιών ή Συμμετοχή σε Δίκτυα και Κοινοπραξίες με ερευνητές 

από άλλα Πανεπιστήμια εσωτερικού ή εξωτερικού. Ενδεικτικά, οι συνεργασίες αυτές θα 

μπορούσαν να αφορούν Εθνικά ή Διεθνή Ερευνητικά Προγράμματα, Επιτροπές Επίβλεψης για 

εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών ή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, αλλά και 

υποστήριξης Μετα-διδακτορικών Ερευνών.  

 

5. Συνεργασίες με Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να αφορούν  

εκπόνηση μελετών από το προσωπικό του Τμήματος, χρήση των εγκαταστάσεων του, 

χρηματοδότηση και ανάληψη ερευνητικών έργων (πχ δια μέσου των ερευνητικών εργαστηρίων) 

κά.  

 

Β.3. Κίνητρα. 

1. Χρηματοδότηση παρουσίασης εργασιών σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικών δημοσιεύσεων με 

σύστημα κριτών.  

Η χρηματοδότηση θα προέλθει καταρχήν από τα διαθέσιμα κονδύλια του ΠΑΔΑ ή ΕΛΚΕ/ΠΑΔΑ, 

από τα ΠΜΣ του Τμήματος με καθιερωμένα κριτήρια επιλογής, ή εξωτερικές πηγές όπως χορηγίες 

κλπ. 

 

2. Αναγνώριση των ερευνητικών προσπαθειών των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ενδεικτικά αυτή 

μπορεί να γίνεται μέσω:  

α)   Ετήσιας Έκθεσης των δημοσιευμένων επιτευγμάτων του Τμήματος αναλυτικά για κάθε 

μέλος ΔΕΠ και Βράβευσης των καλύτερων.  

β)   Ανακοίνωσης στο NewsLetter του ΠΑΔΑ.  

γ)   Διευκόλυνση στα διδακτικά ή διοικητικά τους καθήκοντα εντός των κείμενων διατάξεων.  

δ)   Αύξησης του αριθμού των Επιστημονικών Αδειών.  

ε)   Ενεργοποίηση του θεσμού του Επισκέπτη Καθηγητή είτε για το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

προς άλλα Πανεπιστήμια, είτε αντίστροφα, για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του 

Τμήματος.  

 

http://ebeec.ihu.gr/index.php/past-conferences/ebeec-2021
http://www.hfaa.gr/?page_id=47&lang=en
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3. Ενθάρρυνση συμμετοχής των μελών ΔΕΠ στα προγράμματα κινητικότητας για διδασκαλία και 

αναζήτηση ερευνητικών συνεργασιών, ενδεικτικά μέσω του προγράμματος Erasmus+ και διμερών 

ανταλλαγών μεταξύ πανεπιστημίων. 

4. Δημιουργία κινήτρων για τα μέλη ΔΕΠ ή/και ομάδες έρευνας που λαμβάνουν εθνική και διεθνή 

αναγνώριση για ερευνητικές συνεισφορές, καθώς και ερευνητικά βραβεία και αναγνώριση από 

φημισμένους επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς. 

 

 

Β.4. Υποδομές-Οργάνωση. 

1. Βελτίωση Ερευνητικών Υποδομών: Καταβολή προσπάθειας για τη βελτίωση της διαθεσιμότητας 

των απαιτούμενων ερευνητικών υποδομών για τη διευκόλυνση της έρευνας, π.χ. απόκτηση 

πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, και εξειδικευμένα λογισμικά. 

2. Ενεργοποίηση των Εργαστηρίων από τους αντίστοιχους Τομείς του Τμήματος για την διεξαγωγή 

έρευνας και μελετών αυτοδύναμα ή σε σύμπραξη με άλλους φορείς. 

3. Παρακολούθηση και καταγραφή ερευνητικής δραστηριότητας: Δημιουργία σχετικού χώρου στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος για την ανάδειξη τόσο ερευνητικής πολιτικής του, όσο και των 

αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας. Δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων 

ερευνητικών εργασιών και ερευνητικών έργων που αναλαμβάνονται από μέλη και τις ερευνητικές 

ομάδες του Τμήματος, καθώς και τη συλλογή βιβλιομετρικών δεδομένων του δημοσιευμένου 

έργου (όπως π.χ. δείκτες Journal Rank JCR, Impact Factor,  5_Year Impact Factor, SNIP, SJR 

κ.λπ.). Ακόμα καταγραφή και προβολή των βιβλιομετρικών δεικτών των μελών του τμήματος  

(όπως π.χ  citations, H-index, Hi-index κ.λπ.) 

4. Σεμινάρια: Διοργάνωση ερευνητικών σεμιναρίων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 

ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών. Συμμετοχή σε ανάλογα σεμινάρια που 

διοργανώνονται από τη ΣΔΟΚΕ («ώρα του ερευνητή»), το ΠΑΔΑ και άλλα συνεργαζόμενα 

ιδρύματα και φορείς. Επίσης, διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με τις αρχές και τη μεθοδολογία 

της επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμένες ειδικά (όχι αποκλειστικά) για τους νέους ερευνητές, νέα 

μέλη ΔΕΠ, υποψήφιους διδάκτορες, όπως πχ. γνωσιολογία, επιστημολογία, ιστορία και φιλοσοφία 

της επιστήμης. 

 

 

 


