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Κείμενο πολιτικής ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος με σκοπό η Πολιτική Ποιότητας του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) να συμβαδίζει με την Πολιτική Ποιότητας του 
Ιδρύματος. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (ΠΔΠ) του ΤΟΕ είναι απόλυτα εναρμονισμένη 
με την ΠΔΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στοχεύει στο να διασφαλίσει την παραγωγή 
υψηλής ποιότητας έργου στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και διοίκησης που 
προσφέρει το Τμήμα σε συμφωνία πάντα με το πλαίσιο που χαράζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).  Η ΠΔΠ του ΤΟΕ 
βρίσκεται σε μια εξελικτική διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη της την ανατροφοδότηση 
που προσφέρουν τα ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας, δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, 
ΕΤΕΠ, οι φοιτητές και φοιτήτριες και το διοικητικό προσωπικό. Το πλαίσιο και οι 
αναμορφώσεις της ΠΔΠ του ΤΟΕ καθορίζονται από τη ΠΔΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και τους βασικούς στόχους του Τμήματος που είναι η παροχή υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Η ΠΔΠ εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος με 
βάση τις εισηγήσεις που υποβάλλουν η ΟΜΕΑ και η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του 
ΤΟΕ.   

Ο σκοπός της ΠΔΠ είναι να συμπεριλάβει διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στην 
πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων: 

1. Βελτίωση της ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. 

2. Βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου που προσφέρει το διδακτικό προσωπικό 
στο ΠΠΣ. 

3. Βελτίωση του περιεχομένου του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της 
οικονομικής επιστήμης. 

4. Σύνδεση του περιεχομένου του ΠΠΣ με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 

5. Σύνδεση του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ με την διδασκαλία των μαθημάτων του 
ΠΠΣ. 

6. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία, όπως διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, κέντρο υπολογιστών και γενικά 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τα μέλη ΔΕΠ, τους εκπαιδευόμενους και τις 
διοικητικές υπηρεσίες. 

7. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΠΔΠ του ΠΠΣ με την αρωγή της ΟΜΕΑ του Τμήματος 
και της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 



 

Θεσμοθετημένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας 

1. Η Επιτροπή Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΠΣ). 
 Η επιτροπή είναι τριμελής και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος  και έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 
(α) Η Επιτροπή προτείνει στην Συνέλευση του Τμήματος την αναμόρφωση του ΠΠΣ με 
κριτήριο τις εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης και τις εξελίξεις στα αντίστοιχα 
προγράμματα σπουδών σε συναφή Τμήματα των πανεπιστημίων της Ελλάδας και του 
εξωτερικού με σκοπό το πρόγραμμα να προσφέρει ένα επίπεδο γνώσεων και υπηρεσιών που 
προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία και ανταποκρίνεται στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της 
αγοράς εργασίας.  
(β) Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που 
προκύπτουν σχετικά με την υλοποίηση του ΠΠΣ. 
 

2. Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του ΤΟΕ. 
Η επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και έχει τις εξής αρμοδιότητες: 
(α) Ελέγχει την ομαλή λειτουργία της διαδικασίας συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης του διδακτικού έργου του διδακτικού προσωπικού από τους φοιτητές και τις 
φοιτήτριες του Τμήματος. 
(β) Συντάσσει την ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. 
(γ) Υποβάλλει προτάσεις στη Συνέλευση του Τμήματος για την βελτίωση των υπηρεσιών που 
προσφέρει το Τμήμα στους εκπαιδευόμενους με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
του διδακτικού έργου από τους φοιτητές/τριες και τα συμπεράσματα της έκθεσης 
εσωτερικής αξιολόγησης. 
 

3. Η ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του ΤΟΕ  
Η έκθεση αυτή ετοιμάζεται από την ΟΜΕΑ του ΤΟΕ με την αρωγή διαφόρων επιτροπών του 
Τμήματος και της Γραμματείας.  Σκοπός της έκθεσης είναι σε πρώτη βάση η συγκέντρωση και 
καταγραφή ποσοτικών δεδομένων που σχετίζονται με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του 
Τμήματος.  Όσον αφορά το διδακτικό έργο, τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στους 
εισερχόμενους φοιτητές, στους φοιτητές στην διάρκεια των σπουδών τους και στους 
αποφοίτους καθώς και στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και στα τρία επίπεδα 
σπουδών (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές). Επίσης, η έκθεση καταγράφει 
στοιχεία που αφορούν την πρόσληψη και εξέλιξη των μελών ΔΕΠ και του υπολοίπου 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και διάφορους δείκτες οι οποίοι 
αναφέρονται στον λόγο διδασκόντων προς εκπαιδευόμενους, κλπ.  Σχετικά με το ερευνητικό 
και γενικά επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ, η έκθεση καταγράφει το παραγόμενο 
ερευνητικό προϊόν σε διάφορες κατηγορίες που περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ.  Τα 
παραπάνω ποσοτικά δεδομένα επεξεργάζονται στα πλαίσια της έκθεσης και αποτελούν την 
βασική συνιστώσα για την εσωτερική αξιολόγηση του ετήσιου έργου του ΤΟΕ. Η έκθεση 
παρουσιάζεται στην Συνέλευση του Τμήματος και μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις που 
μπορεί να προκύψουν εγκρίνεται από αυτήν. Το τελικό κείμενο της έκθεσης κοινοποιείται με 
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.   
 

4. Η εξωτερική αξιολόγηση του ΤΟΕ 
Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιείται περιοδικά με τον συντονισμό της ΑΔΙΠ και της ΜΟΔΙΠ 
του Ιδρύματος.  Η επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης αποτελείται από ελληνόφωνες 
καθηγητές/ερευνητές ιδρυμάτων του εξωτερικού και η διαδικασία καθορίζεται από την ΑΔΙΠ 
με βάση διεθνή πρότυπα αξιολόγησης των υπηρεσιών που προσφέρουν ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το κείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης που συντάσσει αυτή η 
επιτροπή αποτελεί τη βασική συνιστώσα για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών 
στα τρία επίπεδα εκπαίδευσης και την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΤΟΕ 
στους εκπαιδευόμενους. Επιπλέον, οι προτάσεις της έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης 



λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση του προϊόντος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στους 
τομείς της έρευνας, διδασκαλίας και διοικητικών υπηρεσιών. 
 
Κοινοποίηση της πολιτικής ποιότητας 

Η πολιτική ποιότητας του ΤΟΕ παρουσιάζεται σε ενημερωτική ημερίδα που 
πραγματοποιείται στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους για την υποδοχή των νέων 
φοιτητών.  Επίσης, η ΠΔΠ κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους σε ενημερωτικές 
εκδηλώσεις και ημερίδες που έχουν σκοπό την παρουσίαση των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι παρουσιάσεις αυτές γίνονται στα πλαίσια 
επισκέψεων σε σχολεία ή σε εκπαιδευτικές εκθέσεις σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 

 


