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ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
 
 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ  

 
Το Τμιμα Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ ςε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα Διαςφάλιςθσ 
Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ) και τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ ζχει εναρμονίςει τθν Πολιτικι 
Ποιότθτασ του Προπτυχιακοφ Προγράμματοσ Σπουδϊν (ΠΠΣ) με τθν Πολιτικι Ποιότθτασ του 
Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ. 
 
Παράλλθλα θ Πολιτικι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΠΔΠ) του Τμιματοσ Λογιςτικισ και 
Χρθματοοικονομικισ  διαμορφϊνεται, μεταβάλλεται, βελτιϊνεται και προςαρμόηεται ςτισ 
τρζχουςεσ ςυνκικεσ και απαιτιςεισ, και ανατροφοδοτείται διαρκϊσ με τθν ενεργό ςυμμετοχι 
όλων των μελϊν του Τμιματοσ (διδακτικό προςωπικό, φοιτθτζσ/τριεσ, διοικθτικό προςωπικό). 
 
Η ΠΔΠ του Τμιματοσ χαράςςεται με γνϊμονα γενικά τθν υποςτιριξθ του ακαδθμαϊκοφ 
περιεχομζνου και του επιςτθμονικοφ προςανατολιςμοφ του Προγράμματοσ Σπουδϊν (ΠΣ) που 
προςφζρει το Τμιμα αλλά και με ςκοπό να επιτυγχάνεται θ διαρκισ διαςφάλιςθ υψθλισ 
ποιότθτασ του παραγόμενου εκπαιδευτικοφ, επιςτθμονικοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ ζργου 
του Τμιματοσ, ςφμφωνα με τα διεκνι ακαδθμαϊκά πρότυπα και τισ καλζσ πρακτικζσ του 
Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ (ΕΧΑΕ) κακϊσ και με ςυμμόρφωςθ προσ τισ αρχζσ τθσ 
Αρχισ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΑΔΙΠ) και τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 
 
Η χάραξθ τθσ ΠΔΠ του Τμιματοσ επικεντρϊνεται ςτθν προϊκθςθ του ςκοποφ και του 
αντικειμζνου του Προγράμματοσ Σπουδϊν (ΠΣ) κακϊσ και ςτθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν 
ςτόχων που τίκενται κάκε φορά, μζςα από διαδικαςίεσ και δράςεισ, με απϊτερο ςκοπό τθ διαρκι 
ανάπτυξθ και βελτίωςι τουσ. Βαςικό ςυςτατικό του ΠΣ του Τμιματοσ αποτελεί το ΠΠΣ το οποίο 
αντανακλά και αναδεικνφει τθ βαςικι επιςτθμονικι και ακαδθμαϊκι φυςιογνωμία του Τμιματοσ.  
 
Τθν ευκφνθ ζγκριςθσ του ΠΔΠ ζχει θ Συνζλευςθ του Τμιματοσ μετά από ςχετικζσ τεκμθριωμζνεσ 
ειςθγιςεισ των αρμόδιων επιτροπϊν (ΟΜΕΑ, κλπ.). Ειδικότερα, θ ΠΔΠ του ΠΠΣ του Τμιματοσ 
περιλαμβάνει δράςεισ και διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν και τεκμθριϊνουν τα ακόλουκα: 
 
(α) τθν καταλλθλότθτα τθσ δομισ και τθσ οργάνωςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν, 
(β) τθν ετιςια αναςκόπθςθ και εςωτερικι επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ του ΠΠΣ, 
(γ) τθν επιδίωξθ και επίτευξθ μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και προςόντων ςφμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό και το Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, 
(δ) τουσ τρόπουσ διαςφνδεςθσ τθσ διδαςκαλίασ με τθν ζρευνα, 
(ε) το επίπεδο ηιτθςθσ των αποκτϊμενων προςόντων των αποφοίτων ςτθν αγορά εργαςίασ, 
(ςτ) τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του ερευνθτικοφ ζργου που 

παράγεται από τα μζλθ του Τμιματοσ, 



2 
 

(η) τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του διδακτικοφ ζργου που 
παρζχεται ςτουσ φοιτθτζσ, 

(θ) τθν ποιότθτα των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ οι διοικθτικζσ υπθρεςίεσ, οι 
βιβλιοκικεσ και οι υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ, 

(κ) τθ διενζργεια τθσ ετιςιασ αναςκόπθςθσ και εςωτερικισ επικεϊρθςθσ του ςυςτιματοσ 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του ΠΠΣ κακϊσ και τθ ςυνεργαςία τθσ ΟΜΕΑ με τθ ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρφματοσ. 

 
Οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, που καταγράφονται ςτο Εγχειρίδιο Ποιότθτασ του 
Ιδρφματοσ, εφαρμόηονται ςτο επίπεδο του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ με τθν 
κατά περίπτωςθ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ/εξατομίκευςθ. Όλεσ οι διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ του Τμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ υπόκεινται ςε επικεϊρθςθ, 
αναςκόπθςθ και ανακεϊρθςθ, οι οποίεσ διενεργοφνται ςε ετιςια βάςθ από τθν ΟΜΕΑ ςε 
ςυνεργαςία με τθ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ. 
 


