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η έρευνα
στην
πρώτη γραμμή

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
σάς προσκαλούν στην παρουσίαση των επιστημονικών μελετών
οι οποίες διακρίθηκαν στο διαγωνισμό με τίτλο: «Η έρευνα στην πρώτη γραμμή».
Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εκπόνηση μελετών και την υποβολή εργασιών από
Υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε θέματα σχετικά με την πανδημία Covid-19.
Στην εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση και μέρους του ερευνητικού έργου
μελών της Κοινότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σχετιζόμενου με την πανδημία.
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρύτανης, Καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης.
Για συμμετοχή και υποβολή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης:

https://zoom.us/j/97306737439?pwd=L0JkY2lRNkZ5NHp4NWl0cHhQVFFPUT09
Meeting ID: 973 0673 7439, Passcode: z8V8HB
Για παρακολούθηση της εκδήλωσης χωρίς συμμετοχή: https://youtu.be/n6zNeCSo_Iw

παρουσιάσεις ανά επιστημονικό πεδίο
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/
ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

• ΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συντονιστής: Θεόδωρος Παναγιωτίδης,
Καθηγητής Τμήματος ΟΕ

Συντονίστρια: Δόξα Π
 απακωνσταντίνου,
 πίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος ΕΚΠ
Ε

Συντονίστρια: Καλλιόπη Χαΐνογλου,
Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος ΔΕΣ

Αναστασία Λίτινα, Επίκουρη Καθηγήτρια,
Τμήματος ΟΕ «Οι επιπτώσεις των στοιχειών
της κουλτούρας στην εξάπλωση του COVID».

Χριστίνα Ζουρνά (4η στη σειρά διαγωνισμού),
Υπ. Διδάκτορας Τμήματος ΕΚΠ «Αλλαγή σε
μια Χαοτική Εποχή: Μια μεικτή πολυμεταβλητή
προσέγγιση σε προπτυχιακούς φοιτητές για τις
αλλαγές που επέβαλε ο COVID-19».

Βαρβάρα Βάμβουρα (3ο βραβείο) Υπ.
 ιδάκτορας Τμήματος ΕΚΠ «Η προσβασιμόΔ
τητα στην πληροφόρηση για την αποτροπή
διάδοσης του κορωνοϊού, ως απαραίτητο στοιχείο
κοινωνικής συμπερίληψης και αλλαγής».

Θεοφάνης Παπαστάθης (5ος στη σειρά
 ιαγωνισμού, Υπ. Διδάκτορας Τμήματος ΔΕΣ
δ
«Διακυβέρνηση της Ελληνικής Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης: Covid-19».

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, και
Ελένη
Καπετανάκη,
Μεταδιδάκτορας
Τμήματος ΒΣΑΣ «Πολυμεσική Εθνογραφία την
Εποχή της Πανδημίας. Μια πειραματική προσέγγιση της εθνογραφικής έρευνας σε συνθήκες κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Δημήτριος Καρολίδης (1ο βραβείο), Υπ.
 ιδάκτορας Τμήματος ΟΔΕ «Ένας ακόμα καφές
Δ
πριν να φύγω: η διατροφική εγγραμματοσύνη εν
μέσω μιας υγειονομικής κρίσης».
Νικόλαος Κιοσσές (2ο βραβείο), Υπ. Διδάκτορας Τμήματος ΛΧ «Ο αντίκτυπος των κοινοπρακτικών δανείων στη χρηματιστηριακή αξία
των εταιριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19 και ο ρόλος των μηχανισμών εταιρικής
διακυβέρνησης».
Αναστάσιος Μουτσιούνας (6ος στη σειρά
 ιαγωνισμού), Υπ. Διδάκτορας Τμήματος ΛΧ
δ
«Μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης για την
αντιμετώπιση του COVID-19 και οι επιδράσεις
τους στις Χρηματιστηριακές Αγορές».
Ιωάννης Ταμπακούδης Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος ΟΔΕ «Η επίδραση της ΠΚΕΔ (Περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση) στη δημιουργία αξίας από συγχωνεύσεις
και εξαγορές: Τι άλλαξε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας COVID-19;».

Νικόλαος Φαχαντίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος ΕΚΠ «Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας εφαρμογές Ρομποτικής για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην
εποχή του COVID-19».
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Αθανάσιος Mποζίνης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος ΔΕΣ «Κυβερνο-Βιοασφάλεια και
Βιο-Υβριδικές Απειλές στην εποχή του Covid-19».
Δάφνη Τζέλα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
στην κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΠΜΣ
Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων,
Ειδική Αγωγή του Τμήματος ΕΚΠ «Ιδέες συνωμοσίας, φόβος της COVID-19 και στάσεις απέναντι
στον εμβολιασμό».
Ρεβέκκα
Παιδή,
Επίκουρη
Καθηγήτρια
Τμήματος ΔΕΣ «Διπλωματία μικρών κρατών και
η κρίση του κορωνοϊού».

