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Εισαγωγή

Σε απόλυτη εναρμόνιση με το πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Πα.Μακ.), η στόχευση της 
πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών (Δ.Ε.Σ.) είναι η ύπαρξη μηχανισμών και δράσεων που 
θα εγγυόνται την ποιοτική παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών 
στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ). Ειδικότερα, η 
υιοθετούμενη πολιτική από το Τμήμα ΔΕΣ περιλαμβάνει καλώς 
προσδιοριζόμενες κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ορίζουν 
διαδικασίες και δομές διασφάλισης ποιότητας, ως επέκταση 
των πολιτικών ποιότητας του Πα.Μακ, ώστε να εξασφαλιστεί η 
διεθνή ανταγωνιστικότητα του ΠΠΣ.

Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 
η προσαρμογή του ΠΠΣ τόσο στις ανάγκες της οικονομίας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι 
πρωταρχικός στόχος για το Τμήμα ΔΕΣ. Το ΠΠΣ απαιτεί ευέλικτη 
δομή προσαρμοζόμενη συνεχώς στις ανάγκες του κοινωνικού 
και οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και στις διεθνείς τάσεις 
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Οι υπάρχουσες υποδομές 
και η συσσωρευθείσα εμπειρία από 30 χρόνια λειτουργίας του 
ΠΠΣ αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ανάληψη στόχων 
για την συνεχή βελτίωση του ΠΠΣ και την επιτυχή υλοποίηση 
αυτών.

Συνοπτικά λοιπόν, η ύπαρξη δράσεων και δομών διασφάλισης 
ποιότητας συγκροτεί την ουσιαστική δέσμευση του Τμήματος 
(ΔΕΣ), για την παροχή ενός ποιοτικού ΠΠΣ, το οποίο θα 
βελτιώνεται διαρκώς  μέσα από την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί  μέσα από τις διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας.
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Θεσμική εναρμόνιση

Οι διαδικασίες και τα πρότυπα της διασφάλισης ποιότητας καθορίζονται βάσει του 
ισχύοντος νομικού και θεσμικού πλαισίου και υλοποιούνται μέσω της ΑΔΙΠ.
 

Εναρμόνιση με την κεντρική πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος

Οι κεντρικές πολιτικές ποιότητας όπως αυτές ορίζονται από το ίδρυμα θα 
εναρμονίζονται πλήρως και συνεκτικά με την πολιτική ποιότητας του Τμήματος ΔΕΣ. 

Διαδραστικότητα

Η χάραξη πολιτικών ποιότητας για το ΠΠΣ λαμβάνουν υπόψη όλους τους εσωτερικά 
εμπλεκόμενους (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) όπως επίσης και 
εξωγενή σημεία αναφοράς (εγχώριες και διεθνής καλές πρακτικές και τις ανάγκες 
της ευρύτερης κοινωνίας).
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Άξονες
Πολιτικής ΠοιότηταςI I.
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Ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας

Η συστηματική υποστήριξη ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στοχεύει στο να 
εδραιώσει ως κανονικότητα ένα περιβάλλον συνεχούς αξιολόγησης και καθορισμού 
στόχων ώστε να επιτυγχάνονται συνεχώς βελτιώσεις στην ποιότητα του ΠΠΣ.  

Ολιστικός ορισμός της ποιότητας

Η διασφάλιση ποιότητας δεν μπορεί παρά να υλοποιείται υπο μία σφαιρική προσέγγιση, 
οποία θα ενσωματώνει όλες τις σχετικές πτυχές (δομή ΠΠΣ, μέθοδοι διδασκαλίας, 
καινοτομική έρευνα, λοιπές υπηρεσίες υποστήριξης προς τους φοιτητές, σχέσεις με 
κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς).  

Σαφείς καταμερισμός αρμοδιοτήτων

Οι αρμοδιότητες υλοποίησης της πολιτικής ποιότητας, θα πρέπει να είναι καλά 
προσδιορισμένες και κατανεμημένες ώστε οι ρόλοι και οι ευθύνες να είναι σαφείς.
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Αξιόπιστη και υλοποίηση όλων των καλών πρακτικών όπως αυτές προκύπτουν από 
διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης ποιότητας. 

Τη συνεχή βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα 
από μία ολιστική προσέγγιση.

Συνεχή ανανέωση του ΠΠΣ.

Την προώθηση κοινών αξιών και κουλτούρας ποιότητας στο Τμήμα.

Την αδιάληπτη συλλογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με στόχο 
τη μέτρηση των επιδόσεων του Τμήματος.

Η ολοκλήρωση του ΠΠΣ να οδηγεί σε παραγωγικούς απόφοιτους οι οποίοι θα 
αποτελούν ξεχωριστές και ολοκληρωμένες ακαδημαϊκά προσωπικότητες.

Παροχή μιας ξεχωριστής εκπαιδευτικής εμπειρίας υψηλής ποιότητας μέσω της 
παροχής άριστης διδασκαλίας και υποστήριξης στους φοιτητές σε όλα τα επίπεδα. 

Τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.

Την παρακολούθηση της επαγγελματικής πορείας των αποφοίτων, μέσω του δικτύου 
αποφοίτων και της διεξαγωγής σχετικών μελετών. 

Υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των φοιτητών από το ΠΠΣ και τη γενικότερη μαθησιακή 
τους εμπειρία στο Τμήμα.

Αύξηση της αναλογίας διδασκόντων/διδασκομένων.

Την ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς κουλτούρας και συνολικά τη δημιουργία ενός 
πρότυπου ΠΠΣ.

Γενικοί Στόχοι:
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Την οργάνωση της δομής ΠΠΣ που στόχο έχει τη δημιουργία άριστα καταρτισμένων 
αποφοίτων όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.   

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

Την θεμελίωση κοινής κουλτούρας ποιότητας
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στο ΠΠΣ.

Διδακτικού προσωπικό υψηλών προσόντων. 

Την προώθηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου των ΔΕΠ.

Την καλλιέργεια δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας.

Την βελτίωση των  υποστηρικτικών υπηρεσιών μάθησης στα πλαίσια του ΠΠΣ.

Τη διενέργεια ετήσιας εσωτερικής επιθεώρησης των υιοθετούμενων δράσεων 
πιστοποίησης και βελτίωσης της ποιότητας σε σχέση με όλες τις πτυχές του ΠΠΣ

Τη συνολική διασφάλιση ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και την ομαλή συνεργασία του 
Τμήματος μέσω της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Ειδικοί Στόχοι:
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Συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας όλων των πτυχών του ΠΠΣ, μέσω της 
εφαρμογής όλων διαδικασιών αξιολόγησης όπως αυτές προβλέπονται από την ΑΔΙΠ. 

Αδιάληπτη συγκέντρωση ποιοτικών και
ποσοτικών δεδομένων σχετιζόμενα με το ΠΠΣ. 

Αξιολόγηση του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού από τους φοιτητές. 

Συνεχή ανατροφοδότηση από τους φοιτητές τόσο μέσω δομημένων ερωτηματολογίων 
(π.χ. αξιολόγηση μαθημάτων) όσο και μέσω επίσημων και ανεπίσημων συναντήσεων 
μαζί τους. Η αξιοποίηση της ανατροφοδότησης και η άμεση επίλυση προβλημάτων 
που επισημάνθηκαν αποτελεί βασική επιδίωξη του Τμήματος. 

Επιβράβευση της αριστείας στην έρευνα και η διασφάλιση ερευνητικών παροχών και 
υποδομών, προκειμένου να υπάρξει ενεργή διασύνδεση με τη διδασκαλία. Επίσης, την 
διασύνδεση της έρευνας με ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Παροχή ευκαιριών επιμόρφωσης του διοικητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού του 
ιδρύματος, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια 
και συναφή προγράμματα (π.χ. Erasmus). 

Συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων 
στο σχεδιασμό και στη αναθεώρηση του ΠΠΣ. 

Συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με τη διασφάλιση και ενίσχυση της 
ποιότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών 
πρακτικών, διαδικασιών και μηχανισμών διασφάλισης ποιότητας στο Τμήμα.

Τη δημιουργία και ορθή συντήρηση υποδομών υψηλής ποιότητας που υποστηρίζουν 
και ενισχύουν τη μαθησιακή εμπειρία και έρευνα (π.χ. βάσεις δεδομένων, εργαστήρια). 

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS) και τη χορήγηση Παραρτήματος Διπλώματος βάσει των σχετικών 
απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κείμενης νομοθεσίας. 

Η ύπαρξη ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων σχετικά με το ποιος φέρει ευθύνη για τη 
διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του ΠΠΣ (ΟΜΕΑ, επιτροπές).
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Προγραμματισμός 
ΔράσεωνIV.
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Τη συνεχή βελτίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας συνολικά σε κάθε 
λειτουργία του Τμήματος μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης.

Την ουσιαστική και αδιάληπτη διασύνδεση των ακαδημαϊκών μελών του Τμήματος με 
την ευρύτερη κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς.

Τη χορήγηση βραβείων εκπαιδευτικής αριστείας στο ακαδημαϊκό προσωπικό του 
Τμήματος, βάσει των αξιολογήσεων των φοιτητών.14

13

12



Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ιδρύθηκε το 
1990. Με Προεδρικό Διάταγμα στις 12 Απριλίου 1993 καθορίζονται η ονομασία του Τμήματος 
και τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, τα οποία είναι:

          Διεθνείς Σχέσεις
          Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά
          Πολιτική Επιστήμη
          Ευρωπαϊκές Σπουδές
          Διεθνείς Θεσμοί

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης

α) Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία
β) Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

Το Πτυχίο που απονέμει το Τμήμα είναι ενιαίο.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εξειδίκευσης γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο του τρίτου 
έτους. Στις αρχές του Στ΄ Εξαμήνου κάθε φοιτητής δηλώνει γραπτώς στην Γραμματεία του 
Τμήματος την εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.

Δραστηριότητες Τμήματος

          Ινστιτούτο Διεθνών Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων

          Έδρα Θουκυδίδης 

          Έδρα Jean Monnet

          Κέντρο Αριστείας Jean Monnet         

          Έδρα UNESCO

          Έδρα UNESCO “Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια:
             Οικοδόμηση Δυνατοτήτων και Ανθεκτικότητας μέσω της Εκπαίδευσης και της Έρευνας”

          Εργαστήριο Διακυβέρνησης και Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Τμήμα Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών ΣπουδώνV.
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The Department’s research output is admirable by any standards

The EEC considers that the current curriculum is satisfactory and appropriately 
designed to meet the needs and challenges of modern society

The Department is academically rigorous, entrepreneurial, open, and dynamic.
It is reassuring and promising to note that sustaining and improving high quality 
research and teaching are fi rm and clear objectives of the Department. This is 
reconfi rmed by the strong sensitivity and the ongoing debate on critical issues of 
quality assurance within the Department and the University

... active students are very satisfi ed with their learning experience, especially with 
the commitment and high quality of their teachers

External Evaluation Committee 



Συνολικά, ο στρατηγικός στόχος του Τμήματος να αποτελέσει ένα 
πρότυπο πόλο ποιότητας θα επιδιωχθεί με την εφαρμογή των 
παραπάνω δράσεων πολιτικής ποιότητας. 

Ήδη το τρέχων ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί υπό τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων (ακαδημαϊκούς, φοιτητές κτλ.) και είναι εφάμιλλο 
αντίστοιχων ΠΠΣ διεθνώς διακεκριμένων Πανεπιστημίων. 

Ειδικότερα, το ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί και εμπλουτίζεται δυναμικά 
βάσει των αναγκών της κοινωνίας, της ευρύτερης περιοχής, της 
ανατροφοδότησης που λαμβάνεται από τους φοιτητές και τέλος 
βάσει των τρεχουσών επιστημονικών εξελίξεων. 

Η στόχευση σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό είναι οι 
διδάσκοντες να έχουν διεθνή εμπειρία και υψηλή εξειδίκευση 
στα αντικείμενα τους, ώστε να παρέχεται άριστη διδασκαλία και 
ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών. 

Τα παραπάνω συμβάλουν καθοριστικά στην προσφορά μιας 
ποιοτικής και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Σκιαδάς Δημήτριος 
Καθηγητής

Πρόεδρος Τμήματος
Διεθνών & Ευρωπαϊκών
Σπουδών

Κουσκουβέλης Ηλίας 
Καθηγητής

Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστήμων & 
Τεχνών






