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Ο Περικλής Τάγκας είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. 

Ηπείρου, με γνωστικό αντικείμενο «Αγγλική γλώσσα, με έμφαση στις τεχνικές έκφρασης και 

επικοινωνίας-εξειδικευμένη μετάφραση». Διαθέτει πτυχίο (1990, «Άριστα») και 

διδακτορικό (1997, «Άριστα») από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, 

όπου εκπόνησε επίσης μεταδιδακτορική έρευνα, με υποτροφία του ΙΚΥ. Στο ΤΕΙ Ηπείρου 

δίδαξε για πρώτη φορά ως μέλος του έκτακτου εκπ/κού προσωπικού, το ακαδ. έτος 1998-

99, ενώ το 2003 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών 

στη Διοίκηση και το Εμπόριο, στο οποίο διετέλεσε Προϊστάμενος από το 2004 ως το 2012. 

Το 2012 εκλέχτηκε Εσωτερικό Μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, θέση 

στην οποία παρέμεινε ως τη λήξη της θητείας του, το 2016. Στο ΤΕΙ Ηπείρου διετέλεσε 

επίσης Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών και μέλος της Επιτροπής 

Ερευνών. Έχει εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, 

είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος (Interreg, IPA Adriatic), είτε ως μέλος της ερευνητικής 

ομάδας (EEA Grants/ΓΓΕΤ, Αρχιμήδης I και III, ΕΠΕΑΕΚ/ΕΠΕΔΒΜ). ‘Eχει συμμετάσχει σε 

αξιόλογα διεθνή επιστημονικά συνέδρια ως μέλος της επιστημονικής επιτροπής, κριτής 

εργασιών και εισηγητής, ενώ έχει επίσης οριστεί μέλος εκλεκτορικών σωμάτων, καθώς και 

επταμελούς επιτροπής αξιολόγησης διδακτορικής διατριβής. Το δημοσιευμένο έργο του, το 

οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς από άλλους ερευνητές, περιλαμβάνει βιβλία 

(συγγραφή/επιμέλεια) και εργασίες (αυτόνομες ή σε συνεργασία) σε έγκριτα διεθνή 

επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, καθώς και σε διεθνείς 

συλλογικούς τόμους.  Έχει διδάξει και έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε 

αξιόλογα πανεπιστήμια της Ευρώπης, ως υπότροφος ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

(LLP/Erasmus, Leonardo Da Vinci, ΣΩΚΡΑΤΗΣ/Lingua). Το 2014-17 διετέλεσε μέλος ΣΕΠ του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διδακτική της 

Αγγλικής ως Ξένης /Διεθνούς Γλώσσας», καθώς και διδάσκων στο ΠΜΣ του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ 

«Δημόσια Οικονομική και Πολιτική». Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

επικεντρώνονται στο χώρο της αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς (οικονομία, 

διοίκηση, διαπραγματεύσεις), μετάφρασης/διερμηνείας, διαγλωσσικής/διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας, διδακτικής, εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και λογοτεχνίας. 
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