
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

 
του Τμήματος Μαθηματικών 

της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 
Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας την οποία εφαρμόζει το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  επικεντρώνεται  στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και 
διοικητικού του έργου και είναι πλήρως συμβατή με 
 

• την «Πολιτική Ποιότητα»ς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, βλέπε τον σύνδεσμο                                            
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2018/10/politiki-poiotitas-modip2.pdf 

• το «Πρότυπο για την Πιστοποίηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών» 
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, βλέπε τον 
σύνδεσμο 
https://www.adip.gr/sites/default/files/pages/29/734-protypo_pps.pdf  

• και  τις  «Αρχές  και  Κατευθυντήριες  Οδηγίες  για τη Διασφάλιση της Ποιότητας  στον 
Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015)», βλέπε τον σύνδεσμο 
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf  
 

Πάγιος στρατηγικός στόχος της πολιτικής του Τμήματος είναι η διασφάλιση και συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να 
έχουν την  υψηλότερη  δυνατή επιστημονική κατάρτιση στα Μαθηματικά, εξοπλίζοντάς τους με όλα τα 
απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες για μια επιτυχή μελλοντική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική 
σταδιοδρομία. Η πολιτική αυτή του Τμήματος δημοσιοποιείται στα μέλη του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού  καθώς και στους φοιτητές του, οι οποίοι, σύμφωνα με τον θεσμικό ρόλο που 
τους αναλογεί, διασφαλίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής της και συμβάλουν στην υλοποίηση της. 
 
Για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του το Τμήμα 
Μαθηματικών δεσμεύεται και μεριμνά για 
 

• τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό προσανατολισμό του Προγράμματος, ως εισαγωγικού στη 
Μαθηματική Επιστήμη, σε όλο το εύρος της και ακολουθώντας τη διαρκή εξέλιξή της, 

• την καταλληλότητα της δομής και οργάνωσης του Προγράμματος για το σκοπό αυτό, 
διενεργώντας  συνεχείς ελέγχους ποιότητας και εκπονώντας συστηματικές δράσεις βελτίωσης,     

• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη την ακαδημαϊκή και επαγγελματική αγορά εργασίας, και αποσκοπώντας σε μαθησιακά 
αποτελέσματα σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό» και «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης», βλέπε τον σύνδεσμο 
https://proson.eoppep.gr/el/QualificationTypes/Details/59 

• την ενίσχυση και προώθηση της ποιότητας της εκπονούμενης έρευνας, την αξιοποίηση της 
παραγόμενης γνώσης και τη διασύνδεσή της με τη διδασκαλία, 

• την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού, ερευνητικού, και διοικητικού του 
προσωπικού, 

• την ποιότητα των υποστηρικτικών, διοικητικών και ηλεκτρονικών, υπηρεσιών του Τμήματος, 
τόσο αναφορικά με το διδακτικό, όσο και με το ερευνητικό του έργο, 

• την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και της 
εύρυθμης λειτουργίας του Προγράμματος. 

 
Για τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων αυτών, και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, όπου παραστεί 
ανάγκη, το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων: 
 

• ακολουθεί όλες τις αρμόζουσες θεσμικές διαδικασίες και διενεργεί, σε ετήσια βάση, εσωτερική 
αξιολόγηση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του, με τη συνεργασία της Ομάδας 
Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος και της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στα πλαίσια του «Εσωτερικού Συστήματος 
Διασφάλισης Ποιότητας» (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, βλέπε τον σύνδεσμο  
https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2018/10/egxeiridio-poiotitas2.pdf 

• αξιοποιεί τα συμπεράσματα των τακτικών εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος, οι οποίες 
διενεργούνται σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος και την 
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

• δημοσιοποιεί την πολιτική ποιότητας του Τμήματος και τα αποτελέσματα των διαδικασιών  
ελέγχου υλοποίησής της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 


