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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΑ ΑΕΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ (ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ) ΣΤΟΥΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΙ ΚΑΙ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΠΣ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΑΙ
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ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ.
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας εναρμονίζεται με την πολιτική
ποιότητας του Ιδρύματος και διατυπώνεται με τη μορφή δήλωσης, η οποία δημοσιοποιείται και
εφαρμόζεται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Έχει ως αντικείμενο την
επιδίωξη ειδικών στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων
σπουδών, τα οποία προσφέρει η ακαδημαϊκή μονάδα.
Ενδεικτικά, η δήλωση πολιτικής ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας περιλαμβάνει τη
δέσμευση της Ακαδημαϊκής Μονάδας για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που θα
υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος
σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του
στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις
ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Ακαδημαϊκή Μονάδα δεσμεύεται να
εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:
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) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της
ακαδημαϊκής μονάδας
στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας η)
την ποιότητα 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.
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Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος εναρμονίζεται με την γενικότερη
πολιτική διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα κριτική
άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου του, με βάση αντικειμενικά
κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στη
διασφάλιση των στόχων του Τμήματος και στον εντοπισμό των παραγόντων
που εμποδίζουν την ικανοποιητική επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και
στόχων, καθώς και την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος και της
ερευνητικής
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ανατροφοδότησης η δυνατότητα παρεμβάσεων με στόχο:


Τη βελτίωση και τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης,



την επιτυχία της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγραμματισμού,



τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων κυρίως πόρων,



τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μέσων,



την ενίσχυση της συμμετοχής των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία,



την ανίχνευση τόσο των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών,
όσο και των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών κ.λπ.,



το βαθμό της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος,



το ύψος της χρηματοδότησης από την έρευνα του Τμήματος.
Η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα

να σχεδιάζει και να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και στρατηγικές ανάπτυξης, στο
πλαίσιο του πενταετούς προγραμματισμού του. Ο εντοπισμός των αδυναμιών
του θα βοηθήσει στη συνέχεια αρχικά αυτές να αντιμετωπιστούν και στη
συνέχεια να εξελιχθούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Για την υλοποίηση των στόχων το Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
περιβάλλοντος εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν τους

ακόλουθους στόχους και δράσεις.


Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση,
τόσο σε επίπεδο Τμήματος, όσο και στη βελτίωση ανάπτυξης κάθε μέλους
Δ.Ε.Π. ξεχωριστά.



Βελτίωση

ποιότητας

της

μεταπτυχιακών σπουδών.

διδασκαλίας

των

προπτυχιακών

και



Εισαγωγή νέων μεθόδων διδασκαλίας ώστε να δραστηριοποιηθεί το
ενδιαφέρον των φοιτητών και να αυξηθεί η προσέλευσή τους στις
θεωρητικές διαλέξεις.



Σαφείς ακαδημαϊκοί στόχοι. Βελτίωση της διαδικασίας διαμόρφωσης
ερευνητικής στρατηγικής και περαιτέρω βελτίωση των ερευνητικών
εκροών με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά και συγγράμματα
κατάλληλα για τους φοιτητές.



Βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών (εισαγωγή ηλεκτρονικής
εξυπηρέτησης στη Γραμματεία).
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Αύξηση κινητικότητας μελών ακαδημαϊκής κοινότητας, από και προς
ιδρύματα εσωτερικού και εξωτερικού.



Δημιουργία δομής δια βίου εκπαίδευσης και στήριξης στελεχών
επιχειρήσεων στοχευόμενων στους αποφοίτους του Τμήματος.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος εφαρμόζεται από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας του Τμήματος. Η δημοσιοποίηση του γίνεται στο πλαίσιο όλων των
δράσεων του Τμήματος και οι άξονες του διαπνέουν της Πολιτικής
Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος είναι δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα
του Τμήματος.

