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Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας 

 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς δεσμεύεται για 

την εφαρμογή Πολιτικής που θα διασφαλίζει και θα προάγει την ακαδημαϊκή του 

φυσιογνωμία, την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο που 

θεραπεύει, την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για όλα 

τα μέλη του, τη συνεχή βελτίωση της ερευνητικής δραστηριότητας και των διοικητικών 

υπηρεσιών του. Η δέσμευση των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του 

Τμήματος, για τη συνεχή βελτίωση του διδακτικού-ερευνητικού του έργου και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας ποιότητας 

που καλλιεργείται στο εσωτερικό του και στρατηγική του επιλογή.  

Συνεπώς, το Τμήμα εφαρμόζει Πολιτική Ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του 

Προγράμματος Σπουδών του, την υποστήριξη και προαγωγή  της ακαδημαϊκής του 

φυσιογνωμίας, την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητάς του, καθώς και την 

αναβάθμιση της ποιότητας του συνολικού ακαδημαϊκού και διοικητικού του έργου.  

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

ορίζεται στη Στρατηγική του,  και προωθεί την Αποστολή του.  Επιπρόσθετα, εναρμονίζεται 

με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος, το ευρύτερο νομικό πλαίσιο και το ειδικότερο 

κανονιστικό πλαίσιο, που διέπει τη λειτουργία του Ιδρύματος, καθώς και με την ισχύουσα 

νομοθεσία περί ζητημάτων εκπαίδευσης. Παράλληλα, διαμορφώνεται, ανατροφοδοτείται, 

και εμπλουτίζεται ή μεταβάλλεται προσαρμοζόμενη στις τρέχουσες συνθήκες και 

απαιτήσεις.  

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής, το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόσει 

διαδικασίες ποιότητας που θα διασφαλίζουν: 

α) την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ, 

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 

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 

ακαδημαϊκών μελών του, 

στ) την αποτελεσματική σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, 

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

εργασίας, 

η) τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών του, όπως οι 

διοικητικές υπηρεσίες, ακαδημαϊκές υπηρεσίες (π.χ. βιβλιοθήκη, εργαστήρια) και οι 

υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 



θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ, στη βάση μιας αγαστής συνεργασίας της ΟΜΕΑ του με τη 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της Πολιτικής ποιότητας του Τμήματος συμμετέχουν όλα τα 

μέλη της Ακαδημαϊκής Μονάδας (μέλη ΔΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, 

διοικητικό προσωπικό, φοιτητές/τριες), εξωτερικοί συνεργαζόμενοι φορείς και εργοδοτικοί 

κύκλοι. Παράλληλα, η εφαρμογή της Πολιτικής ποιότητας υλοποιείται υπό το πρίσμα της 

θέσπισης και του προγραμματισμού σαφούς στοχοθεσίας, σχετικών, με αυτήν, δράσεων και 

υπευθυνοτήτων, η παρακολούθηση της οποίας επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλων ποσοτικών 

και ποιοτικών δεικτών.  

Πιο συγκεκριμένα, η Πολιτική ποιότητας του Τμήματος υποστηρίζει τη διασφάλιση και 

συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ μέσω: 

• της σύστασης και λειτουργίας Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, 

που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και είναι υπεύθυνη για: α) τη 

διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό την προσαρμογή του στις 

επιστημονικές εξελίξεις, β) την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων κατά την 

υλοποίηση του ΠΠΣ και, γ) τη συγκριτική παρακολούθηση, καταγραφή και 

αξιοποίηση εξελίξεων στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών συναφών Τμημάτων 

της Ελλάδας και του Εξωτερικού, 

• της σύστασης και λειτουργίας της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που 

είναι υπεύθυνη για: α) τη διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου και των 

μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες, β) τη διενέργεια εσωτερικής αξιολόγησης, με 

τη συνδρομή όλων των οργάνων του, καθώς και των αρμοδίων μελών του διδακτικού 

προσωπικού, γ) τη συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδομένων σε συνεργασία με 

τη ΜΟΔΙΠ και, δ) τη σύνταξη σχετικής έκθεσης η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα 

της ΜΟΔΙΠ, 

• της συνεργασίας με τη ΜΟΔΙΠ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων, από το Εσωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, διαδικασιών και σε 

όσο το δυνατόν πληρέστερη ευθυγράμμιση με τις καλές πρακτικές που 

υπαγορεύονται από τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΑΔΙΠ και του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Υπογραμμίζεται ότι τα συμπεράσματα, οι συστάσεις και οι βελτιωτικές προτάσεις των 

προαναφερόμενων επιτροπών αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των υπηρεσιών και 

υποδομών του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών. Παράλληλα, λειτουργούν ως 

ανατροφοδότηση για βελτίωση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής του. 

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών αναρτά στην ιστοσελίδα του την Πολιτική 

Ποιότητάς του. Επίσης, στην ετήσια εκδήλωση υποδοχής των νεοεισερχόμενων 

φοιτητών/τριών, τόσο ο Πρόεδρος του Τμήματος, όσο και οι διδάσκοντες τους ενημερώνουν 

για το περιεχόμενο και τη σημασία της. Επιπρόσθετα, το Τμήμα επικοινωνεί την Πολιτική 

Ποιότητας του σε διαλέξεις, ημερίδες, ενημερωτικές εκδηλώσεις, καθώς και σε εθνικά και 

διεθνή συνέδρια, τα οποία διοργανώνει. Τέλος, το Τμήμα μεριμνά για την κοινοποίηση της 

Πολιτικής Ποιότητας σε όλους του συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς, 

επαγγελματικούς και κοινωνικοπολιτικούς φορείς. 

 


