ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πολιτική ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

To TOE του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με την μονάδα διασφάλισης
ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την
πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος.
Στόχος του ΠΠΣ είναι να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην
οικονομική επιστήμη και τις εφαρμογές της και να βοηθήσει τους φοιτητές να
αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει στη λύση
τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών οικονομικών προβλημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται
και με τον εφοδιασμό των φοιτητών με τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης για την
αντιμετώπιση θεμάτων οικονομικής πολιτικής και για την επιτυχή μετάβαση σε
ανώτερες σπουδές στα οικονομικά και σε συναφείς γνωστικές περιοχές.
Το Τμήμα επιδιώκει να πλαισιώνει τη σύγχρονη γνώση με την ανάπτυξη της
αναλυτικής και κριτικής σκέψης των φοιτητών του και την καλλιέργεια δεξιοτήτων
που αφορούν την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για την αντιμετώπιση των
πραγματικών αναγκών και προβλημάτων της οικονομίας. Η εναρμόνιση και διατήρηση
επαφής με την διεθνή πραγματικότητα, η ανάπτυξη του πνεύματος της
επιχειρηματικότητας, η κατανόηση της σημασίας της καινοτομίας και η δημιουργία
έφεσης στους φοιτητές για συνεχή γνώση και εξέλιξη, αποτελούν επίσης ουσιώδεις
επιδιώξεις του Τμήματος.
Η οργάνωση του ΠΠΣ βασίζεται στην παροχή διδακτικού έργου υψηλής ποιότητας και
δημιουργία ερευνητικής κουλτούρας. Η επικαιροποίηση του ΠΠΣ λαμβάνει υπόψη τις
εξελίξεις του αντικειμένου της οικονομικής θεωρίας και των ποσοτικών μεθόδων και
τις αναμορφώσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών κορυφαίων συναφών
τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι στόχοι του ΠΠΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών σχετίζονται με τους
στόχους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εστιάζουν στην εκπαίδευση, έρευνα,
εξωστρέφεια σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και σύνδεση με την αγορά
εργασίας.

Εκπαιδευτικό έργο
Ο σκοπός της ΠΔΠ είναι να συμπεριλάβει διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στην
βελτίωση της ποιότητας του διδακτικού έργου που προσφέρει το διδακτικό προσωπικό
στο ΠΠΣ και στη βελτίωση του περιεχομένου του ΠΠΣ ώστε να ανταποκρίνεται στις
εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης. Ένας επιπλέον σκοπός είναι η σύνδεση του
περιεχομένου του ΠΠΣ με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Ερευνητικό έργο
Ο σκοπός της ΠΔΠ είναι να συμπεριλάβει διαδικασίες οι οποίες βοηθούν στη βελτίωση
της ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος και στη σύνδεση
του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ με την διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΠΣ.
Οι διαδικασίες αυτές σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με την προσπάθεια εξωστρέφειας
του ΤΟΕ.
Υποστηρικτικές διαδικασίες
Η ΠΔΠ στοχεύει στην 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.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΟΕ υπόκεινται σε τακτική αναθεώρηση η
οποία διενεργείται από την ΟΜΕΑ από κοινού με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.

