
Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ  

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας της ΜΟΔΙΠ (Μονάδα 

Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, η 

διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας αποτελεί μια 

συμμετοχική διαδικασία όλων των μελών του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού 

προσωπικού του Τμήματος.  

Βασικό μέσο βελτίωσης της Διασφάλισης Ποιότητας αποτελεί το Προπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών, ενώ ως βασικοί άξονες της διαδικασίας ορίζονται αφενός η υποστήριξη της 

ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας του Τμήματος, αφετέρου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός 

ποιοτικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών προσανατολισμένου στη διαρκή και 

συνεχιζόμενη βελτίωσή του. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής 

Διασφάλισης Ποιότητας, έτσι ώστε να ενισχύεται η ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία και να 

βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε διαρκή βάση.  

Η εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του ΠΠΣ του ΤΔΕ περιλαμβάνει τις παρακάτω 

διαδικασίες ελέγχου και τα αντίστοιχα επιδιωκόμενα αποτελέσματα:  

 

Α) Καταλληλότητα δομής οργάνωσης ΠΠΣ  

Διαπιστώνει συστηματικά την καταλληλότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΠΣ), με κριτήριο το στρατηγικό του προσανατολισμό. Ο συστηματικός έλεγχος και η 

αναθεώρηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι μια διαδικασία που εμπλέκει 

συστηματικά και δομημένα όλα τα μέλη της κοινότητας του Τμήματος: τους φοιτητές, τους 

καθηγητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους.  

Β) Μαθησιακά Αποτελέσματα  

Επιδιώκει μαθησιακά αποτελέσματα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο 

Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί περιγράφονται στο πρόγραμμα 

σπουδών στην ιστοσελίδα του τμήματος, καθώς και τη διασύνδεση τους με τις γνώσεις και 

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι ενός τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  

Γ) Ποιότητα - αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου  

Προωθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου: τα αποτελέσματα 

του διδακτικού έργου καταγράφονται συστηματικά και αποτελούν τη βάση για τον 

επαναπροσδιορισμό της πολιτικής του Τμήματος. Ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, γίνεται 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού από τους 

φοιτητές/τριες (με τη χρήση on-line ανώνυμων ερωτηματολογίων ανά μάθημα) μέσω της 

σύνδεσης της εσωτερικής αυτής αξιολόγησης με τη διαδικασία ακαδημαϊκής εξέλιξης. 

Δ) Καταλληλότητα εκπαιδευτικού προσωπικού  

Διαπιστώνει την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού: το Τμήμα φροντίζει ώστε η 

διαπιστωμένη επιστημονική αριστεία του εκπαιδευτικού προσωπικού να αξιοποιείται 

κατάλληλα, με την αποτελεσματική κατανομή διοικητικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

ευθυνών.  



Ε) Προώθηση ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου  

Προωθεί την ποιότητα και την ποσότητα του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής 

μονάδας. Το Τμήμα Ε1) διαθέτει σημαντικό μέρος των εσόδων του από τα δίδακτρα των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή 

Καθηγητών και υποψηφίων διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια. Ε2) έχει ιδρύσει και 

υποστηρίζει 5 ερευνητικά εργαστήρια στα οποία συμμετέχουν καθηγητές, προπτυχιακοί 

φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό, επιστήμονες 

από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό- Ε3) Διοργανώνει 

εγχώρια και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.  

ΣΤ) Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα  

Μεριμνά για τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα: το εκτενές και πρωτοπόρο 

ερευνητικό έργο των καθηγητών του Τμήματος ενσωματώνεται στο διδακτικό υλικό των 

μαθημάτων τους. Επιπλέον, οι προπτυχιακοί φοιτητές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι 

υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν δραστήρια στην έρευνα που συντελείται 

στο Τμήμα.  

Ζ) Ποιότητα των προσόντων φοιτητών και αγορά εργασίας  

Το Τμήμα μεριμνά για την ποιότητα των προσόντων που αποκτούν οι φοιτητές σχετικά με 

την αγορά εργασίας: το γραφείο διασύνδεσης, η πρακτική άσκηση, η συστηματική 

συνεργασία των καθηγητών του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και επαγγελματικούς 

φορείς αποτελούν μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας των επαγγελματικών προσόντων 

που αποκτούν οι φοιτητές. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργεί επί σειρά ετών το 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης το οποίο, είτε μέσω Προγραμμάτων ΕΣΠΑ είτε μέσω ιδίας 

χρηματοδότησης, παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να 

απασχοληθούν για μικρό χρονικό διαστήματα σε θέσεις εργασίας συναφείς με το 

αντικείμενο σπουδών τους και τις προσδοκίες τους για μια επιτυχημένη επαγγελματική 

σταδιοδρομία. Στο ίδιο πλαίσιο, διοργανώνονται σε τακτά διαστήματα ημερίδες και 

διαλέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές στη συντριπτική πλειοψηφία τους Στελέχη 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών (όπως η συνδιοργάνωση, με αυτοδιοικητικούς, 

κοινωνικοοικονομικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς του νησιού, του 1ου 

Επιστημονικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου τον Οκτώβριο 2018 στη Χίο).  

Η) Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών  

Μεριμνά για την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών: τα όργανα Διοίκησης του 

Τμήματος είναι σε συνεχή συνεργασία με τις γραμματείες, τη βιβλιοθήκη, τη φοιτητική 

μέριμνα και άλλες υπηρεσίες προκειμένου να παρέχονται οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες 

στους φοιτητές μας. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος επανειλημμένα κάνουν την 

πρακτική τους άσκηση σε διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος και της Σχολής Επιστημών της 

Διοίκησης, ενισχύοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δική τους 

ενσωμάτωση στην κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.  

Θ) Ετήσια ανασκόπηση της ποιότητας των διαδικασιών  

Πραγματοποιεί την ετήσια ανασκόπηση της ποιότητας των διαδικασιών, αξιολογώντας τα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά αποτελέσματα της ακαδημαϊκής χρονιάς. Στην κατεύθυνση 

αυτή, καθοριστικό είναι το έργο της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης η οποία συνεργάζεται 

στενά με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου. Υπάρχει ετήσια 



ανασκόπηση και επιθεώρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη 

συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.  

Ι) Ερωτηματολόγια  

Για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου παρέχεται στους 

φοιτητές/τριες η δυνατότητα αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού με τη χρήση on-line 

ανώνυμων ερωτηματολογίων ανά μάθημα. Το σύστημα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης 

αντικατέστησε το παλαιότερο σύστημα (έως το 2013) της χειρόγραφης αξιολόγησης μέσω 

ερωτηματολογίων που δίνονταν στους φοιτητές/τριες στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του 

νέου συστήματος αξιολόγησης συγκεντρώνονται, αναλύονται και μεταβιβάζονται εύκολα σε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το μειονέκτημα που προέκυψε είναι η μικρή συμμετοχή των 

φοιτητών στην ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης. Η τάση αυτή εντάθηκε λόγω μη 

ικανοποιητικής συμμετοχής των φοιτητών στις μαθησιακές διαδικασίες. Το φαινόμενο αυτό 

δεν παρατηρείται μόνο στο τμήμα μας αλλά και σε άλλα τμήματα και πανεπιστήμια και 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μη υποχρεωτικότητα της παρακολούθησης των μαθημάτων. 

Ωστόσο, το ΤΔΕ προσανατολίζεται σε μια σειρά ενεργειών που θα ενισχύσουν την φοιτητική 

συμμετοχή όπως: είτε στην επαναφορά της χειρόγραφης αξιολόγησης είτε στην υποχρέωση 

με κάποιο δεσμευτικό τρόπο κάθε φοιτητή/τριας να εκφράζει την άποψη του για τις 

μαθησιακές διαδικασίες. Επίσης, υλοποιούνται τρόποι ενίσχυσης της συμμετοχής των 

φοιτητών στα μαθήματα (μέσω συμμετοχής στην επίλυση ασκήσεων, με αντίστοιχη 

επιβράβευση, εκπόνηση ατομικών ή ομαδικών εργασιών και ασκήσεων και συζήτηση μέσα 

στην τάξη, αναζήτηση σε συνεργασία με τον διδάσκοντα βιβλιογραφικού υλικού κ.ά.).  




