ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Το ΤΑΜ θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας ως μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης, ενώ η διαρκής βελτίωση
αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος. Το Τμήμα εφαρμόζει
διαδικασίες καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του και οι αποφάσεις του στηρίζονται σε
συστηματικά συλλεγμένες, έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες.
Οι δράσεις του Τμήματος σε όλες τις βασικές του λειτουργίες καθορίζονται βάσει προτύπων και λαμβάνει
υπόψη του τις καλές πρακτικές άλλων Ιδρυμάτων. Όλες οι διαδικασίες του Τμήματος αντανακλούν τις
αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας. Τα μέλη του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία της διασφάλισης της ποιότητας
του ΠΠΣ του Τμήματος, είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη διαφύλαξη και ενίσχυσή της και
δεσμευόμαστε για την τήρησή της.
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΑΜ διαμορφώνεται, μεταβάλλεται, βελτιώνεται και
προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις, και ανατροφοδοτείται διαρκώς με την ενεργό
συμμετοχή όλων των μελών του Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό προσωπικό).
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΑΜ χαράσσεται με γνώμονα γενικά την υποστήριξη του
ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού και ερευνητικού προσανατολισμού του
Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) που προσφέρει το Τμήμα αλλά και με σκοπό να επιτυγχάνεται η διαρκής
διασφάλιση υψηλής ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και
διοικητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές
του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και με συμμόρφωση προς τις αρχές της Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας.
Η χάραξη της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΑΜ επικεντρώνεται στην προώθηση του σκοπού και
του αντικειμένου του ΠΣ καθώς και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται κάθε φορά,
μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με απώτερο σκοπό τη διαρκή ανάπτυξη και βελτίωσή τους. Το ΠΠΣ
αντανακλά και αναδεικνύει τη βασική ερευνητική, επιστημονική και ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του ΤΑΜ.
Την ευθύνη έγκρισης της ΠΔΠ έχει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετικές τεκμηριωμένες
εισηγήσεις των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών κλπ.).
Όραμα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΤΑΜ)
Το ΤΑΜ έχει ως αποστολή να προσφέρει μαθησιακά αγαθά και υπηρεσίες με σκοπό την κατάρτιση
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υψηλής στάθμης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σκοπός του Τμήματος
είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις
και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά
τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο
επαγγελματικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον σε τοπικό, εθνικό ή και διεθνές
επίπεδο.
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Το Τμήμα έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις
και τη δημιουργία νέας γενιάς Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και
δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή και
Παγκόσμια αγορά εργασίας. Η αριστεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Τμήματος και όλες οι δράσεις
του αποσκοπούν στη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού σε διεθνές
επίπεδο, προγράμματος σπουδών.
Η χωροθέτηση του Τμήματος στη Θράκη διαμορφώνει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ό,τι αφορά το
πολυπολιτισμικό περιβάλλον του καθώς βρίσκεται σε έναν τόπο που σε βάθος αιώνων αποτέλεσε τόπο
συνάντησης και συνδιαμόρφωσης κόσμων και αυτό είναι ένα δεδομένο εξαιρετικά σημαντικό για ένα
Τμήμα Αρχιτεκτόνων.
Περιεχόμενο Σπουδών
Αντικείμενο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) είναι η διδασκαλία των βασικών
αντικειμένων που σχετίζονται με Αρχιτεκτονική έτσι ώστε οι φοιτητές να αντιληφθούν τον έντονα
διεπιστημονικό χαρακτήρα των επιστημονικών κατευθύνσεων και να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους
επιστρέψουν να σταδιοδρομήσουν στο σύγχρονο ερευνητικό και εργασιακό περιβάλλον.
Βασικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:
l

Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του ΔΠΘ, με
τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.

l

Διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη
δημιουργικότητα.

l

Ανάδειξη αυτενέργειας, κριτικής ικανότητας και διεπιστημονικής προσέγγισης.

l

Δημιουργία μιας νέας γενιάς Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και
δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής.

l

καλλιεργεί και να προάγει μέσω της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης διδασκαλίας και έρευνας την
επιστήμη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

l

παρέχει στους διπλωματούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή
τους για την επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

l

συμβάλλει στην εμπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης
και στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την εξέλιξη της επιστήμης και την βελτίωσης της
ποιότητας ζωής.

l

διαμορφώνει άρτια καταρτισμένα στελέχη ικανά για τη πολύπλευρες δραστηριότητες που
συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο της Αρχιτεκτονικής.
εκπαιδεύει τους μελλοντικούς Διπλωματούχους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς σε θέματα αρχιτεκτονικής
θεωρίας και εφαρμογής, που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών τόσο των σημερινών όσο και
των μελλοντικών κοινωνιών.

l
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Σχετικά με τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών, επιδίωξη του Τμήματος είναι η
άρτια εκπαίδευση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στα ανωτέρω αντικείμενα.
Επιπλέον, σκοπός του Τμήματος είναι να αποκτήσουν οι απόφοιτοί του τις απαραίτητες πρακτικές
δεξιότητες για να εφαρμόσουν τη θεωρητική τους κατάρτιση σε πραγματικά προβλήματα. Πέραν του
απαραίτητου θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου, οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι αναγκαίο να
αποκτήσουν τις μαθησιακές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Έπειτα, σημειώνεται ότι επιδίωξη του Τμήματος είναι:
1.
2.
3.

Οι απόφοιτοί του να έχουν πολύ καλή θεωρητική γνώση όλων των αντικειμένων που αναφέρονται
παραπάνω.
Να διαθέτουν πρακτικές δεξιότητες που να τους δίνουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη
θεωρητική αυτή γνώση σε πρακτικά προβλήματα.
Τέλος, να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούνται προκειμένου να διαδραματίσουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Το ΤΑΜ έχει υιοθετήσει το σύστημα πιστωτικών μονάδων ECTS.
Το σύστημα πιστωτικών μονάδων μπορεί ο κάθε φοιτητής να συμβουλευτεί, είτε από τον Οδηγό Σπουδών
που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, είτε από τις σελίδες του κάθε μαθήματος στην πλατφόρμα
τηλεκπάιδευσης του Δ.Π.Θ. (https://eclass.duth.gr/). Στις ως άνω αναφερόμενες ηλεκτρονικές τοποθεσίες
αλλά και σε ιστολόγια που δημιουργούν οι διδάσκοντεςυπάρχουν διαθέσιμα τα περιγράμματα για όλα τα
διδασκόμενα μαθήματα, πρόσθετες πληροφορίες και τo αριθμός των ECTS που καλύπτουν.
Λειτουργία
Η φοίτηση στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και η παρακολούθηση του ΠΠΣ διέπεται από τους
σχετικούς Κανονισμούς του Ιδρύματος και τον Οδηγό Σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα
του Τμήματος. Στον Οδηγό Σπουδών αναφέρονται διατάξεις σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των
φοιτητών, την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, την επιλογή μαθημάτων. Επίσης, στην κεντρική
ιστοσελίδα του Τμήματος παρέχονται πληροφορίες για διαδικασίες, όπως είναι οι εξετάσεις των
φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η αναπλήρωση μαθημάτων και
ενημερώσεις σχετικά με επιστημονικές εκδηλώσεις του Τμήματος και άλλων Τμημάτων συναφούς
αντικειμένου σπουδών αναρτώνται καθημερινά ως ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την
ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Για τη διευκόλυνση της φοίτησης των πρωτοετών φοιτητών,
προβλέπεται να οργανώνεται στο μέλλον όπως συνέβαινε και στο παρελθόν σχετική τελετή υποδοχής
τους στο Τμήμα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πρωτοετείς φοιτητές ενημερώνονται για τις
λεπτομέρειες της ακαδημαϊκής ζωής στο Τμήμα, ενώ στο μέλλον θα ενημερώνονται και για το θεσμό του
Ακαδημαϊκού συμβούλου που πρόσφατα εγκρίθηκε, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το
Ίδρυμα και το Τμήμα.
Οι περισσότερες υπηρεσίες προς τους φοιτητές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά (δηλώσεις μαθημάτων,
φοιτητική μέριμνα,) μέσω μηχανογραφημένης πλατφόρμας (unistudent). Υπάρχουν επιτροπές του
Τμήματος π.χ. Επιτροπή ERASMUS, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση Συνέλευσης Τμήματος. Τα μέλη
ΔΕΠ που συμμετέχουν είναι υπεύθυνα ως προς την διεκπεραίωση των σχετικών θεμάτων και την
ενημέρωση των φοιτητών και της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι επιτροπές ενεργούν βάσει κριτηρίων
(π.χ. επιλογή φοιτητών πρακτικής άσκησης, ERASMUS) τα οποία έχουν οριστεί από την Συνέλευση του
Τμήματος και ανακοινώνονται εγκαίρως στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος.
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Η υλοποίηση του ΠΠΣ παρακολουθείται από την αρμόδια Επιτροπή ΠΠΣ, η οποία λειτουργεί καθ’ όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. Η
επιτροπή εξετάζει όλες τις πτυχές του ΠΠΣ λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των συναδέλφων και τις
παρατηρήσεις της ΟΜΕΑ σχετικά με την υλοποίηση του ΠΠΣ. Προκειμένου να υπάρχει άμεση και
απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ της επιτροπής ΠΠΣ και της ΟΜΕΑ, υπάρχουν κοινά μέλη και στις δύο
επιτροπές. Οι εισηγήσεις της επιτροπής ΠΠΣ τίθενται προς συζήτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, η
οποία και αποφασίζει τροποποιήσεις / βελτιώσεις του ΠΠΣ σε
ειδική συνεδρίαση.
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διαθέτει την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών του αναγκών. Τα εργαστήρια καλύπτονται σε ένα μεγάλο βαθμό με την υπάρχουσα
υποδομή αν και κατά περίπτωση αυτή είναι ελλιπής ή χρειάζεται ανανέωση.
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η ανανέωση των υλικοτεχνικών αναγκών των εργαστηρίων όσο και του συνόλου του Τμήματος
πραγματοποιείται από:
• Εκμετάλλευση των σχετικών δυνατοτήτων που προσφέρει η απόκτηση εξοπλισμού μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν μέλη του κάθε εργαστηρίου.
• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΠΘ και
ΠΑΜ-Θ, για την απόκτηση εξοπλισμού.
• Από τον τακτικό προϋπολογισμό και από δράσεις του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
• Ιδιωτικές πρωτοβουλίες π.χ. δωρεές.
Το ΤΑΜ έχει ξεκινήσει την πλήρη καταγραφή του υπάρχοντος εξοπλισμού και των αναγκών σε
ιεραρχημένο κατάλογο, ώστε η πρόσκτηση εξοπλισμού να είναι συντεταγμένη και μελετημένη, με στόχο
να εξυπηρετεί τις κατά περίπτωση ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος περιλαμβάνουν:
Σ1 Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, τη βελτίωση
του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την
επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.
Σ2 Ενίσχυση εξωστρέφειας και διεθνοποίησης και διασύνδεση του ΤΑΜ με φορείς.
Σ3 Παραγωγή έρευνας κι έργου υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές μέσω της
προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων
προς όφελος της κοινωνίας.
Σ4 Προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των
επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Σ5 Βελτίωση οικονομικών στοιχείων μέσω της χρηματοδότησης από ερευνητικά έργα.
Σ6 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών διαδικασιών του Τμήματος.
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Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών υπόκεινται σε
επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με
την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος εστιάζεται κύρια στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας
και του προσανατολισμού του προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, την προώθηση του
σκοπού και του αντικειμένου του, αλλά και της επίτευξης των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα
από διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του.
Ειδικότερα, η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΑΜ περιλαμβάνει δράσεις και διαδικασίες
που διασφαλίζουν και τεκμηριώνουν τα ακόλουθα:
l

την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών

l

την συνεχή αναβάθμιση της διάθρωσης και οργάνωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
(ΠΠΣ)

l

την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης

l

την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου

l

την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού

l

την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής
μονάδας

l

τη διαρκή επιμόρφωση των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

l

τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα

l

το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας

l

την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι
υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας

l

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

l

τη διαρκή αυτοαξιολόγηση και βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας

l

στη διεθνοποίηση και την εξωστρέφεια του Τμήματος με την κινητικότητα των φοιτητών και του
διδακτικού προσωπικού
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Η διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΑΜ που περιγράφεται παραπάνω, επιτυγχάνεται με τις
ακόλουθες δράσεις συνεχούς παρακολούθησης και περιοδικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης:
•

Τη σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ), η οποία
ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, και έχει την ευθύνη για:
(α) τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις
συνεχείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις,
(β) την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων κατά την υλοποίηση του ΠΠΣ,
(γ) την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα αντίστοιχα προγράμματα
συναφών Τμημάτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού.

• Τη σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία είναι υπεύθυνη
για:
(α) τη διαδικασία συμπλήρωσης των (ηλεκτρονικών/εντύπων) ερωτηματολογίων αξιολόγησης
του διδακτικού έργου και των μαθημάτων από τους φοιτητές,
(β) τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης, και
(γ) για την παρακολούθηση των αξιολογικών δεικτών κατάταξης του ΤΑΜ σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο.
Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει στη ΓΣ του Τμήματος τα αποτελέσματα των παραπάνω δράσεων και
προτείνει τρόπους βελτίωσης των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές
του Τμήματος.
•

Την ετήσια Εσωτερική Αποτίμηση / Αξιολόγηση του ΤΑΜ που διενεργείται, σε συντονισμό από
την ΟΜΕΑ, με τη συνδρομή όλων των οργάνων και επιτροπών του Τμήματος καθώς και αρμόδιων
μελών του διοικητικού προσωπικού. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, καταγραφή και
επεξεργασία
συγκεντρωτικών στοιχείων με ποσοτικά δεδομένα για: την εισδοχή, φοίτηση και
αποφοίτηση
των
φοιτητών/τριών, την πρόσληψη και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού και
του
υπόλοιπου
επιστημονικού και ερευνητικού, την υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών,
διδακτορικών), την ερευνητική/επιστημονική παραγωγή σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο
από
μέρους των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εν γένει λειτουργία του Τμήματος. Τα
αποτελέσματα της εσωτερικής αποτίμησης / αξιολόγησης αποτυπώνονται στην εσωτερική έκθεση
αξιολόγησης η οποία συντάσσεται από την ΟΜΕΑ.
•

Την Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος που διενεργείται με ευθύνη της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ
του Ιδρύματος. Στις επιτροπές εξωτερικής αξιολόγησης συμμετέχουν ελληνόφωνοι καθηγητές
ή/και ερευνητές ΑΕΙ και ιδρυμάτων του εξωτερικού και οι αξιολογήσεις γίνονται σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις διαδικασίες της ΑΔΙΠ, σε πλήρη συντονισμό με τις πρακτικές για τη διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση που ισχύουν διεθνώς. Τα συμπεράσματα, οι συστάσεις
και οι βελτιωτικές προτάσεις των επιτροπών αποτελούν βασική παράμετρο βελτίωσης των
υπηρεσιών και των υποδομών του τμήματος αλλά και της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης
στρατηγικής ανάπτυξής του.
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