
Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας 

 Πολιτική Ποιότητας 
 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι 

προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του 

στο επιστημονικό πεδίο των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στην ανάπτυξη ενός 

δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας του Τμήματος (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό). Η δέσμευση των 

μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση 

του διδακτικού-ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί στρατηγική 

επιλογή. 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας με σκοπό τη 

συνεχή βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών του, την υποστήριξη της 

ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος, της ερευνητικής δραστηριότητας και των 

διοικητικών υπηρεσιών του έχοντας ως στόχο την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού και 

διοικητικού έργου και της γενικότερης λειτουργίας του Τμήματος. 

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστήμης με την 
ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και η παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων 
εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Αποστολή του επίσης είναι να προάγει την έρευνα και 
την καινοτομία στη διδασκαλία σε γνωστικά αντικείμενα που είναι ταχύτατα εξελισσόμενα 
και μεταβαλλόμενα, όπως είναι οι Διεθνείς Σχέσεις και οι Ευρωπαϊκές Σπουδές. Ειδικότερα, 
το Τμήμα έχει ως αποστολή, «να συμβάλλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου 
με άρτια επιστημονική κατάρτιση επί ευρωπαϊκών και διεθνών θεμάτων, ιδίως δε αυτών που 
έχουν σχέση με το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, σε όλους τους τομείς καθώς και τις 
σχέσεις της Ελλάδας με τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, ώστε η ελληνική παρουσία 
και η συμμετοχή σε όλα τα επίπεδο της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας και της 
διεθνούς κοινωνίας να είναι πλήρης, αποδοτική, αποτελεσματική και επωφελής για τα 
ελληνικά συμφέροντα». (ΠΔ.89/Α/10-3-2000) 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος στοχεύει στην επίτευξη του Οράματός του όπως ορίζεται 

στη Στρατηγική του Τμήματος. Αναπόσπαστο μέρος αυτής αποτελούν οι διαδικασίες για  την 

παροχή άριστης εκπαίδευσης και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου έρευνας. Η πολιτική 

διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του 

Ιδρύματος, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς και με την ισχύουσα νομοθεσία περί ζητημάτων εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν: 

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών 

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης 

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου 

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 



ε) τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του 
Τμήματος 

στ) την αποτελεσματική σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 

ζ) το υψηλό επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας 

η) τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι 
διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 

θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος. 

Στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος συμμετέχει το 

προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό), 

οι φοιτητές/τριες και τα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Η Πολιτική Ποιότητας 

δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του 

Τμήματος σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου. Το Τμήμα δεσμεύεται να 

εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωση. 

Τέλος, η πολιτική ποιότητας αποτελεί σημείο αναφοράς για όλες τις λειτουργίες του 

Τμήματος. 


