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ΜΑΪΟΣ 2020 

Β2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) 

 

1.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Α) Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε σύμπνοια 
με τις αποφάσεις του Α.Π.Θ. έχει προσδιορίσει την πολιτική ποιότητας του Π.Π.Σ. ως εξής: 

1. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα διοικητικών και ακαδημαϊκών διαδικασιών 
2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα με διεθνή κριτήρια 

και στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και των 
ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών 

3. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών του Τμήματος 
4. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα 

του έργου που συντελείται στο Α.Π.Θ. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. ακολουθώντας τις 
κατευθύνσεις της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και σύμφωνα με το Ν. 
4009/2011, Άρθρο 14, προσπαθεί να: 

• Αναπτύσσει πολιτική, στρατηγική και διαδικασίες βελτίωσης των προγραμμάτων 
σπουδών του Τμήματος όλων των επιπέδων. 

• Οργανώνει τη λειτουργία και τη βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 
• Συντονίζει και να υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των προγραμμάτων 

σπουδών του Τμήματος, τις οποίες αξιοποιεί στη διαμόρφωση τους μέσω 
διορθωτικών και βελτιωτικών παρεμβάσεων. 

• Εφαρμόζει τις διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών του 
Τμήματος. 

Προκειμένου το ΤΑΜ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. να συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων της πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος, που ισχύει από το 2011, υλοποιεί ενέργειες:  

1. Για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και στην έρευνα 
2. Για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του Τμήματος, 

πρωτίστως προς τους φοιτητές, αλλά και προς το προσωπικό, ΔΕΠ, διοικητικό κλπ 

3. Για την ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Α.Π.Θ., στην κοινωνία αλλά και στη 
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα 
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Β) Προγραμματισμός στόχων και δράσεων 

Για να υλοποιηθεί η πολιτική ποιότητας, θέτονται συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις, οι 
οποίοι είναι προς υλοποίηση.  

Συγκεκριμένα, οι Στόχοι που τίθενται είναι οι εξής: 

1. Συνεχής προσαρμογή και επικαιροποίηση της διδακτικής ύλης των μαθημάτων 
2. Υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, επαγγελματική και ακαδημαϊκή 
3. Παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικής δραστηριότητας 
4. Υψηλός Βαθμός Ικανοποίησης των φοιτητών από τα μαθήματα 

Αντίστοιχα, οι Δράσεις οργανώνονται ως ακολούθως: 

1. Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 
2. Παρακολούθηση των τάσεων στην αγορά εργασίας, επαγγελματική και ακαδημαϊκή 
3. Παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στα γνωστικά αντικείμενα 
4. Υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων και μονάδων στο Τμήμα 

5. Παρακολούθηση και καταγραφή των αποφοίτων του Τμήματος,  ως προς την 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία καθώς και ενδεχόμενη αξιολόγηση του 
προγράμματος σπουδών από αυτούς.  

6. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων σεμιναρίων / συνεδρίων / διαλέξεων που αυξάνουν την 
ανταγωνιστικότητα των πτυχιούχων του Τμήματος.  

 

Γ) Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας 

Εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας έχουν αναπτυχθεί για την επικοινωνία των επιμέρους 
αρχών της πολιτικής ποιότητας. Τα κανάλια αυτά δομούνται γύρω από συγκεκριμένες 
επιτροπές. Συγκεκριμένα: 

• Της Επιτροπής Σπουδών. 
• Της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αξιολογήσεις των 

μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/τριες και τον έλεγχο των βελτιώσεων. 
• Του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος. 
• Των πέντε (5) Τομέων του Τμήματος. 
• Των Διευθυντών/τριων των Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Μονάδων. 
• Των Επιτροπών Διοίκησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος. 

 


