
 

 

Δήλωση Πολιτικής 

Ποιότητας του ΔΠΘ 

Το ΔΠΘ ανταποκρίνεται 

στους στόχους του 

όταν: 

 υπάρχουν διαδικασίες 

που ελέγχουν το 

βαθμό  ανταπόκρισης 

των ενεργειών του 

Ιδρύματος στους 

στόχους που 

περιλαμβάνονται στη 

στρατηγική 

ανάπτυξής του, 

 όταν υπάρχουν 

τεκμήρια ότι οι 

παραπάνω 

διαδικασίες 

πετυχαίνουν τον 

σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκαν. 

 

Αρχές της πολιτικής διασφάλισης της 

ποιότητας 
 Διαδικασία ανάπτυξης:  

Το Ίδρυμα θεωρεί την διασφάλιση 

ποιότητας μια συνεχή διαδικασία 

ανάπτυξης. 

 Διαρκής βελτίωση:  

Η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική 

προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες 

του Ιδρύματος. 

 Αυτοαξιολόγηση:  

Το Ίδρυμα εφαρμόζει διαδικασίες 

καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης 

του έργου του. 

 Αποφάσεις βάσει τεκμηρίων:  

Οι αποφάσεις του Ιδρύματος πρέπει να 

στηρίζονται σε συστηματικά συλλεγμένες, 

έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες. 

 Πρότυπα:  

Οι δράσεις του Ιδρύματος σε όλες τις 

βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει 

προτύπων. 

 Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking):  

Το Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη του τις καλές 

πρακτικές άλλων Ιδρυμάτων.  

 Συλλογικότητα:  

Όλες οι διαδικασίες του Ιδρύματος 

αντανακλούν τις αρχές της συνεργασίας και 

της ομαδικότητας. 

 

 

Συνυπευθυνότητα όλων των μονάδων του 

Ιδρύματος στη διασφάλιση της ποιότητας 

Η αριστεία μέσω της ανάπτυξης αποτελεσμα-

τικών και επαρκών συστημάτων διασφάλισης 

ποιότητας αποτελεί ευθύνη τόσο των διοικητι-

κών όσο και των ακαδημαϊκών μονάδων του 

Ιδρύματος. 

 

Καλλιέργεια της κουλτούρας της ατομικής 

ευθύνης 

Η παραγωγή ποιοτικού έργου και η παροχή 

ποιοτικών υπηρεσιών αποτελεί προσωπική 

ευθύνη κάθε μέλους του Ιδρύματος. Επιπλέον, 

οι ακαδημαϊκοί και διοικητικοί προϊστάμενοι 

των μονάδων έχουν την ευθύνη της εφαρμο-

γής της πολιτικής διασφάλισης της ποιότητας 

μέσα στις μονάδες τους. 

 

Οργάνωση της διασφάλισης της 

ποιότητας 

Για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας, το 

Ίδρυμα έχει αποφασίσει την οργάνωση του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας, (ΦΕΚ αρ. 1178/2-4-2018 τ.Β΄) 

μέσω του οποίου θα υλοποιούνται όλες οι 

δράσεις και ενέργειες που περιλαμβάνει η 

πολιτική ποιότητας. 

 

 



 

 

Ρόλοι και ευθύνες στην 

πολιτική διασφάλισης της 

ποιότητας 

Φοιτητές  

Ο ρόλος των φοιτητών συνίσταται στην ανά-

ληψη της ευθύνης τους στον τομέα της 

μαθησιακής διαδικασίας και στην ενεργή 

εμπλοκή τους στη μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, 

οφείλουν να επιδίδονται σε τακτική 

παρακολούθηση και σωστή προετοιμασία για 

τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βελτίωση 

των επιδόσεών τους στα μαθήματα, 

αντικειμενική αξιολόγηση των διδασκόντων 

και ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες που 

συμβάλλουν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων.  

 

Διοικητικός Μηχανισμός  

Ο ρόλος των διοικητικών υπηρεσιών και του 

διοικητικού προσωπικού συνίσταται στην 

πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας του 

Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της 

Ποιότητας. 

 

Ακαδημαϊκό Προσωπικό  

Ο ρόλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού 

συνίσταται σε ανάληψη ευθύνης για την 

παραγωγή και μεταφορά της γνώσης 

σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις της 

επιστήμης στο γνωστικό τους αντικείμενο. 

Επίσης συνίσταται σε ανάληψη δράσεων στο 

πλαίσιο της επαγγελματικής δεοντολογίας 

και συμπεριφοράς, παροχή κατάλληλης 

καθοδήγησης και συμβουλευτικής στους 

φοιτητές, επαρκή παρουσία στους χώρους 

του Ιδρύματος ώστε να μπορούν οι φοιτητές 

να απευθύνονται σ’ αυτούς για προβλή-

ματα που τυχόν αντιμετωπίζουν, ενέργειες 

αυτοβελτίωσης και αυτοαξιολόγησης καθώς 

και σε επίδειξη σεβασμού στις αρχές και 

διαδικασίες του Ιδρύματος. 

 

ΜΟΔΙΠ  

Ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ συνίσταται στην ανάπτυξη 

και υποστήριξη συγκεκριμένης πολιτικής και 

στρατηγικής ποιότητας καθώς και στην εφαρμογή 

των απαραίτητων διαδικασιών, σύμφωνα με το 

εγχειρίδιο ποιότητας, για τη διαρκή βελτίωση της 

ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του 

Ιδρύματος, που αποτελούν το Εσωτερικό 

Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας του 

Ιδρύματος. 

 

ΟΜΕΑ  

Ο ρόλος των ΟΜΕΑ συνίσταται στην οργάνωση 

της διεξαγωγής της αξιολόγησης του διδακτικού 

έργου από τους φοιτητές, στη συλλογή όλων των 

απαραίτητων πληροφοριών και στην καταχώρησή 

τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΙΠ για 

την εξαγωγή αναφορών και ετήσιων εκθέσεων 

αξιολόγησης. Τέλος, οι ΟΜΕΑ οφείλουν να 

συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των 

Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων, μέσα 

από την παροχή αναλύσεων και αναφορών. 

 

Ακαδημαϊκά Τμήματα και Σχολές  

Οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και οι 

Κοσμήτορες διασφαλίζουν ότι τα Προγράμματα 

Σπουδών συνάδουν με τα μαθησιακά αποτελέ-

σματα και επικαιροποιούνται τακτικά, εξασφα-

λίζουν την επάρκεια των πόρων και την 

καταλληλότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος, 

οργανώνουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και ενθαρρύνουν τις επαφές με 

εξωτερικούς φορείς εποπτεύουν και παρακο-

λουθούν την εφαρμογή των διαδικασιών που 

προβλέπονται στα πλαίσια της πολιτικής του εκά-

στοτε Ιδρύματος, χρησιμοποιούν αποδεικτικά 

στοιχεία και υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές  

για τη συνεχή βελτίωση των ακαδημαϊκών 

δραστηριοτήτων. 
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