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De Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde
De Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde probeert de wetenschappelijke deskundigheid van studenten en medewerkers van de Faculteit
Economie en Bedrijfskundee zo goed mogelijk in te zetten voor het oplossen
van maatschappelijke problemen. De winkel heeft hierbij vooral oog voor het
brede maatschappelijk belang en voor die belangen of groepen met een
maatschappelijk relatief zwakke positie.
De wetenschapswinkel maakt gebruik van verschillende instrumenten zoals
onderzoek uitvoeren en indirecte stimulering van interactie tussen
maatschappij en wetenschap.
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