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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ  
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 
 
Το Τμόμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ) ςε ςυνεργαςύα με 
τη Μονϊδα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ (ΜΟΔΙΠ) και τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του ιδρύματοσ 
ϋχει εναρμονύςει την Πολιτικό Ποιότητασ του Προπτυχιακού Προγρϊμματοσ Σπουδών 
(ΠΠΣ) με την Πολιτικό Ποιότητασ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ. 
 
 
1. Βαςικέσ αρχέσ και ςτοχοθεςία 
Η Πολιτικό Ποιότητασ του ΠΠΣ του Τμόματοσ ϋχει αρχικώσ διαμορφωθεύ, μεταβϊλλεται 
βελτιωτικϊ προςαρμοζόμενη ςτισ τρϋχουςεσ ςυνθόκεσ και απαιτόςεισ, και 
ανατροφοδοτεύται διαρκώσ µε την ενεργό ςυμμετοχό όλων των µελών του Τµόµατοσ 
(διδακτικό προςωπικό, φοιτότριεσ/ητϋσ, διοικητικό προςωπικό). Χαρϊςςεται και 
εφαρμόζεται µε γνώμονα την εν γϋνει υποςτόριξη τησ ακαδημαώκόσ φυςιογνωμύασ και 
του επιςτημονικού προςανατολιςμού του ΠΠΣ, την προώθηςη του ςκοπού και του 
αντικειμϋνου του, την υλοπούηςη των ςτρατηγικών του ςτόχων, καθορύζοντασ τα μϋςα 
και τουσ τρόπουσ επύτευξόσ τουσ ςύμφωνα με τισ ενδεικνυόμενεσ διαδικαςύεσ 
ποιότητασ και ςτοχεύοντασ ςτη διαρκό διαςφϊλιςη και βελτύωςη τησ υψηλόσ 
ποιότητασ του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιςτημονικού, ερευνητικού και 
διοικητικού ϋργου του Τμόματοσ ςύμφωνα µε τα διεθνό ακαδημαώκϊ πρότυπα και τισ 
καλϋσ πρακτικϋσ του Ευρωπαώκού Χώρου Ανώτατησ Εκπαύδευςησ (ΕΧΑΕ), τισ αρχϋσ τησ 
Αρχόσ Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ (ΑΔΙΠ) και την κεύμενη νομοθεςύα. Την ευθύνη ϋγκριςησ 
τησ Πολιτικόσ Ποιότητασ του ΠΠΣ ϋχει η Συνϋλευςη του Τµόµατοσ ςύμφωνα με τισ 
τεκμηριωμϋνεσ ειςηγόςεισ των αρμόδιων επιτροπών (ΟΜΕΑ, ΕΠΣ κτλ.). 

Ειδικότερα, για την υλοπούηςη τησ Πολιτικόσ Ποιότητασ του ΠΠΣ το Τμόμα ΒΣΑΣ 
εφαρμόζει δρϊςεισ και διαδικαςύεσ που διαςφαλύζουν και τεκμηριώνουν  

α) την καταλληλότητα τησ δομόσ και τησ οργϊνωςησ του ΠΠΣ,  
β) την επιδύωξη και επύτευξη μαθηςιακών αποτελεςμϊτων και προςόντων 

ςύμφωνα με το Ευρωπαώκό και το Εθνικό Πλαύςιο Προςόντων Ανώτατησ 
Εκπαύδευςησ, 

γ) την προώθηςη τησ ποιότητασ και αποτελεςματικότητασ του παρεχόμενου 
διδακτικού ϋργου,  

δ) την καταλληλότητα των προςόντων του διδακτικού προςωπικού,  
ε) την προώθηςη τησ ποιότητασ και ποςότητασ του ερευνητικού ϋργου των 

μελών του Τμόματοσ,  
ςτ) τουσ τρόπουσ ςύνδεςησ τησ διδαςκαλύασ με την ϋρευνα,  
ζ) το επύπεδο ζότηςησ των αποκτώμενων προςόντων των αποφούτων ςτην αγορϊ 

εργαςύασ,  
η) την ποιότητα των υποςτηρικτικών υπηρεςιών, όπωσ οι διοικητικϋσ υπηρεςύεσ, 

οι βιβλιοθόκεσ και οι υπηρεςύεσ φοιτητικόσ μϋριμνασ,  
θ) τη διενϋργεια τησ ετόςιασ αναςκόπηςησ και εςωτερικόσ επιθεώρηςησ του 

ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ του ΠΠΣ, καθώσ και τη ςυνεργαςύα τησ 
ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ. 

 
 
1.2. Δράςεισ για τη διαςφάλιςη τησ ποιότητασ 
Η διαςφϊλιςη ποιότητασ του ΠΠΣ του Τμόματοσ ΒΣΑΣ, οι βαςικϋσ αρχϋσ και ςτόχοι τησ 
οπούασ αναφϋρονται παραπϊνω, επιτυγχϊνεται με τισ παρακϊτω ςυγκεκριμϋνεσ 
δρϊςεισ ςυνεχούσ παρακολούθηςησ και περιοδικόσ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ 
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αξιολόγηςησ: 
α) Τη ςύςταςη και λειτουργύα Επιτροπόσ Προγρϊμματοσ Σπουδών (ΕΠΣ) του 

Τμόματοσ, η οπούα εύναι υπεύθυνη για την υποβολό προσ διαβούλευςη ςτη 
Συνϋλευςη του Τμόματοσ τεκμηριωμϋνων ειςηγόςεων ςχετικϊ με:  
(i) τη διαμόρφωςη και αναθεώρηςη του ΠΠΣ, ώςτε να προςαρμόζεται μεν ςτισ 

τρϋχουςεσ επιςτημονικϋσ εξελύξεισ και ερευνητικϋσ τϊςεισ, τισ διδακτικϋσ 
ανϊγκεσ του Τμόματοσ και τισ προοπτικϋσ απαςχόληςησ των αποφούτων 
του, να υπηρετεύ δε την κύρια αποςτολό του Τμόματοσ, όπωσ αυτό ορύζεται 
ςτο ιδρυτικό του Προεδρικό Διϊταγμα (ϊρθρο 1), ότοι «να καλλιεργεύ και 
να προϊγει τη γνώςη για τη γλώςςα, την ιςτορύα και τον πολιτιςμό των 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών χωρών και να μελετϊ και να 
αναπτύςςει τισ οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και πολιτικϋσ ςχϋςεισ των κρατών 
αυτών με την Ελλϊδα»,  

(ii) την αντιμετώπιςη και επύλυςη πρακτικών προβλημϊτων κατϊ την 
υλοπούηςη του ΠΠΣ,  

(iii) την παρακολούθηςη, καταγραφό και αξιοπούηςη εξελύξεων ςτα 
προγρϊμματα ςυναφών Τμημϊτων ςτα ΑΕΙ τησ Ελλϊδασ και του 
εξωτερικού.  

Κατϊ τη διαμόρφωςη και αναθεώρηςη του ΠΠΣ, η ΕΠΣ ςυνεργϊζεται με 
ςυναδϋλφουσ των δύο ειδικεύςεων («Οικονομικϊ και Διεθνεύσ Επιχειρόςεισ» και 
«Πολιτικϋσ, Κοινωνικϋσ και Πολιτιςμικϋσ Σπουδϋσ») και των τριών 
κατευθύνςεων («Βαλκανικών Σπουδών», «Σλαβικών Σπουδών» και 
«Ανατολικών Σπουδών») που θεραπεύονται ςτο ΠΠΣ, οι οπούοι τροφοδοτούν 
την επιτροπό με τισ επιςτημονικϋσ θϋςεισ, ερευνητικϋσ προτϊςεισ και διδακτικϋσ 
ανϊγκεσ τησ κϊθε ειδύκευςησ και κατεύθυνςησ ςπουδών για το περιεχόμενο και 
την οργϊνωςη του ΠΠΣ τόςο ωσ προσ τον κοινό πρώτο κύκλο ςπουδών (Α΄ και 
Β΄ εξϊμηνα) όςο και ωσ προσ τον εξειδικευμϋνο δεύτερο κύκλο ςπουδών (Γ΄ ϋωσ 
και Η΄ εξϊμηνα). [Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό 
ςτοιχεία 1.1.α-γ και ςτ-ζ] 

β) Τη ςύςταςη και λειτουργύα τησ Ομϊδασ Εςωτερικόσ Αξιολόγηςησ (ΟΜΕΑ) του 
Τμόματοσ ΒΣΑΣ, η οπούα εύναι υπεύθυνη για  
(i) τη διαδικαςύα ςυμπλόρωςησ των (ηλεκτρονικών/εντύπων) 

ερωτηματολογύων αξιολόγηςησ του διδακτικού ϋργου και των μαθημϊτων 
από τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ,  

(ii) τη ςύνταξη τησ ετόςιασ εςωτερικόσ ϋκθεςησ αξιολόγηςησ,  
(iii) τη ςύνταξη τησ περιοδικόσ Πρόταςησ Ακαδημαώκόσ Πιςτοπούηςησ του ΠΠΣ 

του Τμόματοσ και των παραρτημϊτων αυτόσ και  
(iv) την παρακολούθηςη των αξιολογικών δεικτών κατϊταξησ του Τμόματοσ ςε 

εθνικό και διεθνϋσ επύπεδο.  
Η ΟΜΕΑ παρουςιϊζει ςτη Συνϋλευςη του Τμόματοσ τα αποτελϋςματα των 
παραπϊνω δρϊςεων και προτεύνει τρόπουσ βελτύωςησ των παρεχόμενων 
εκπαιδευτικών υπηρεςιών προσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/ητϋσ του Τμόματοσ. 
[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό ςτοιχεία 1.1.η-θ] 

γ) Την ετόςια Εςωτερικό Αξιολόγηςη του Τμόματοσ ΒΣΑΣ που διενεργεύται υπό 
τον ςυντονιςμό τησ ΟΜΕΑ με τη ςυνδρομό όλων των οργϊνων και επιτροπών 
του Τμόματοσ, καθώσ και αρμόδιων μελών του διοικητικού προςωπικού. 
Περιλαμβϊνει τη ςυγκϋντρωςη, καταγραφό και επεξεργαςύα ςυγκεντρωτικών 
ςτοιχεύων και ποςοτικών δεδομϋνων ςχετικϊ με την ειςδοχό, φούτηςη και 
αποφούτηςη των φοιτητριών/ών, την πρόςληψη και εξϋλιξη του διδακτικού 
προςωπικού και του υπόλοιπου επιςτημονικού και ερευνητικού προςωπικού, 
την υλοπούηςη των προγραμμϊτων ςπουδών (προπτυχιακού, μεταπτυχιακών, 
διδακτορικών), την ερευνητικό παραγωγό ςε ατομικό και ςυλλογικό επύπεδο 
των μελών ΔΕΠ, καθώσ και κϊθε ϊλλο θϋμα ςχετικό με την εν γϋνει λειτουργύα 
του Τμόματοσ. Τα αποτελϋςματα τησ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ αποτυπώνονται 
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ςτην εςωτερικό ϋκθεςη αξιολόγηςησ, η οπούα ςυντϊςςεται, ςύμφωνα με τα 
παραπϊνω, από την ΟΜΕΑ και αναρτϊται/δημοςιοποιεύται ςτον ιςτότοπο του 
Τμόματοσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ. Η παρουςύαςη τησ 
ϋκθεςησ γύνεται ςε ειδικό ςυνεδρύα τησ Συνϋλευςησ του Τμόματοσ, οπότε και 
αποφαςύζονται οι αναγκαύεσ διορθωτικϋσ παρεμβϊςεισ και βελτιωτικϋσ 
ενϋργειεσ. [Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό 
ςτοιχεία 1.1.γ, ε και η-θ] 

δ) Την Εξωτερικό Αξιολόγηςη του Τμόματοσ ΒΣΑΣ που διενεργεύται με ευθύνη τησ 
ΑΔΙΠ και τησ ΜΟΔΙΠ του ιδρύματοσ. Στισ επιτροπϋσ εξωτερικόσ αξιολόγηςησ 
ςυμμετϋχουν ελληνόφωνοι καθηγητϋσ ό/και ερευνητϋσ ΑΕΙ και ιδρυμϊτων του 
εξωτερικού. Οι αξιολογόςεισ ακολουθούν τα πρότυπα και τισ διαδικαςύεσ τησ 
ΑΔΙΠ, ςε πλόρη ςυντονιςμό με τισ πρακτικϋσ για τη διαςφϊλιςη τησ ποιότητασ 
ςτην ανώτατη εκπαύδευςη που ιςχύουν διεθνώσ. Τα ςυμπερϊςματα, οι 
ςυςτϊςεισ και οι βελτιωτικϋσ προτϊςεισ των επιτροπών αποτελούν βαςικό 
παρϊμετρο βελτύωςησ των υπηρεςιών και των υποδομών του Τμόματοσ ΒΣΑΣ, 
αλλϊ και τησ μεςοπρόθεςμησ και μακροπρόθεςμησ ςτρατηγικόσ ανϊπτυξόσ του. 
[Διαςφάλιςη και τεκμηρίωςη των δράςεων και διαδικαςιών υπό ςτοιχεία 1.1.α-ζ] 

 
 
1.3. Επικοινώνηςη τησ πολιτικήσ ποιότητασ 
Η πολιτικό ποιότητασ του Τμόματοσ ΒΣΑΣ επικοινωνεύται με τουσ εξόσ τρόπουσ: 

α) Την ανϊρτηςη ςε ειδικό ςύνδεςμο ςτην ιςτοςελύδα του Τμόματοσ 
(https://www.uom.gr/bso/pistopoihsh-pps-tmhmatos) προσ ενημϋρωςη των 
νεοειςαχθειςών/ϋντων, εν ενεργεύα φοιτητριών/ών και αποφούτων, όπωσ και 
κϊθε ενδιαφερόμενου, όλων των ςχετικών πληροφοριών και εγγρϊφων περύ 
τησ εφαρμογόσ και λειτουργύασ του Συςτόματοσ Διαςφϊλιςησ τησ Ακαδημαώκόσ 
Ποιότητασ του Τμόματοσ, ότοι:  
(i) Δόλωςη Πολιτικόσ Ποιότητασ, 
(ii) Στοχοθεςύα και Προγραμματιςμόσ Δρϊςεων 
(iii) Στρατηγικόσ Σχεδιαςμόσ Τμόματοσ ΒΣΑΣ (Προκόρυξη νϋων θϋςεων), 
(iv) Πρόταςη Ακαδημαώκόσ Πιςτοπούηςησ, 
(v) Έκθεςη Πιςτοπούηςησ του ΠΠΣ του Τμόματοσ (με την ϋγκριςη), 
(vi) Ετόςιεσ Εςωτερικϋσ Εκθϋςεισ Αξιολόγηςησ του Τμόματοσ και 
(vii)Έκθεςη Εξωτερικόσ Αξιολόγηςησ του Τμόματοσ. 

β) Την ειδικότερη ενημϋρωςη των νεοειςαχθειςών/ϋντων φοιτητριών/ών περύ τησ 
πολιτικόσ ποιότητασ του Τμόματοσ κατϊ τισ τελετϋσ υποδοχόσ των 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών. 

γ) Τη ςχετικό ενημϋρωςη ςε διαλϋξεισ, ημερύδεσ και ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ με 
ςκοπό την προώθηςη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμϊτων 
ςπουδών του Τμόματοσ ςε ενδιαφερόμενουσ (π.χ. ςχολικϋσ επιςκϋψεισ, 
εκπαιδευτικϋσ εκθϋςεισ κτλ.), καθώσ και ςε εθνικϊ και διεθνό ςυνϋδρια που 
διοργανώνονται από μϋλη ό ομϊδεσ του Τμόματοσ. 

δ) Κατϊ τισ επαφϋσ του Τμόματοσ με επαγγελματικούσ φορεύσ, που εμπλϋκονται 
ςτα προγρϊμματα πρακτικόσ ϊςκηςησ και ςε ερευνητικϊ προγρϊμματα. 


