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Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος 

Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(Αποφ. Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Γεωγραφίας τακτική συνεδρίαση αρ. 10/20.02.2019) 

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται στη δέσμευση της Διοίκησης και των Μελών του Τμήματος και στα 

επίσημα κείμενα των οργάνων του που αποσκοπούν στην παροχή παιδείας και παραγωγή νέας γνώσης 

σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας ως αρμόζει στο ακαδημαϊκό ήθος. 

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας στοχεύει στην 

επίτευξη του οράματος του Τμήματος στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής ποιότητας αποτελούν οι διαδικασίες υλοποίησής της, για την παροχή 

άριστης εκπαίδευσης, και την πραγματοποίηση έρευνας με ποιοτικούς όρους. Κάθε μέλος της 

ακαδημαϊκής κοινότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Γεωγραφίας θα 

συμβάλλει στον κοινό σκοπό της επίτευξης των στόχων του με ευθύνη απέναντι στους κοινωνικούς 

εταίρους, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον και στις αρχές Βιοηθικής. 

Η Πολιτική Ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας 

εξυπηρετείται από ένα Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), σκοπός του οποίου είναι η 

παροχή του κατάλληλου οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου στα όργανα και μέλη της ακαδημαϊκής 

κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Γεωγραφίας με όρους ποιότητας. 

Η Διαχείριση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του ΕΣΔΠ, την ευθύνη 

του οποίου - για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του - έχει η Διοίκηση του Τμήματος, 

η Γενική Συνέλευση του και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος, σε συνεργασία και κάτω 

από την εποπτεία της Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, στοχεύοντας: 

 Στην καταγραφή και διαχείριση όλων των διαδικασιών που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο 

εντός των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

 Στον εναρμονισμό με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις που 

διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας, 

 Στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση με τα εθνικά και διεθνή δεδομένα δεικτών και 

αποτελεσμάτων, 
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έτσι ώστε να διατηρείται ή να βελτιώνεται, κατά περίπτωση, η συνεχής αύξηση της ικανοποίησης όλων 

των εμπλεκομένων, εντός και εκτός του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, στις διαδικασίες παροχής 

παιδείας και ανάπτυξης έρευνας. 

Τα δεδομένα που ελήφθησαν υπόψη για το σχεδιασμό της Πολιτικής ποιότητας του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας είναι: 

 

1. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2018-2024 

2. ‘Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος (2016) 

3. Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Γεωγραφίας (2016)  

4. Αποφάσεις Συγκλήτου σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας 

5. Διεθνή και εθνικά πρότυπα και οδηγίες διεθνών οργανισμών και της εθνικής Αρχής Διασφάλισης 

Ποιότητας 

6. Η Δήλωση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2018) 

7. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος 

 

Οι Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας ακολουθούν τη Στοχοθεσία του Ιδρύματος και εξειδικεύονται, όπου 

αυτό είναι εφικτό και επιθυμητό. Αναλυτικά οι Στόχοι είναι:  

 Ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των φοιτητών/τριών στα ΠΠΣ  

 Διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία και προώθηση 

φοιτητοκεντρικής εκπαίδευσης 

 Συνεχής επικαιροποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ)  

 Ενίσχυση της αριστείας σε Προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες  

 Ενθάρρυνση της σύνδεσης των ΠΠΣ με την αγορά εργασίας  

 Προώθηση δράσεων για την παροχή της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και 

μέσω e-learning  

 Προώθηση της δράσης για το σχεδιασμό και υλοποίηση θερινών σχολείων  

 Ενδυνάμωση & υποστήριξη της κινητικότητας των εξερχομένων/ εισερχομένων φοιτητών/τριών 

του Ιδρύματος στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Εrasmus +  

 Ενδυνάμωση & υποστήριξη της κινητικότητας διδασκόντων/ουσών 
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 Ανάπτυξη ακαδημαϊκού προσωπικού (προσέλκυση νέου, συγκράτηση υφιστάμενου)  

 Επαρκείς εκπαιδευτικές υποδομές & υπηρεσίες  

 Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων διαχείρισης υποδομών  

 Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών 

 

Η παρακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων αυτών γίνεται με διαδικασία θέσπισης και ετήσιας 

αξιολόγησης τιμών στόχων για τους δείκτες αυτούς. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 


