
 
 
 
 
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού 

του Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του 

εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. 

Όλες  οι  διαδικασίες  διασφάλισης  ποιότητας  του  Τμήματος  υπόκεινται  σε  επιθεώρηση  και 
 

ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης 

(ΟΜΕΑ) σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Μια φορά κατ’ έτος, η ΟΜΕΑ του Τμήματος 

παρουσιάζει και συζητά την έκθεσή της ή τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με την πολιτική 

διασφάλισης ποιότητας στη Συνέλευση του Τμήματος, όπου και αποφασίζονται οι στόχοι και οι 

νέες δράσεις. 

 
 

Το όραμα του Τμήματος 
 

Όραμα του Τμήματος είναι: 

- Η προαγωγή καινοτομίας, η παραγωγή γνώσης με την έρευνα, η μετάδοση της σύγχρονης 

γνώσης με τη διδασκαλία και η ανάπτυξη στους φοιτητές κριτικής ικανότητας, συνθετικής 

σκέψης και συγκεκριμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

- Να εξελιχθεί στο κορυφαίο Τμήμα Κτηνιατρικής της χώρας, με έμφαση στην άρτια 

εκπαίδευση των φοιτητών του, την αριστεία και την έρευνα υψηλού επιπέδου. 

- Να καταστεί αναγνωρίσιμο στο διεθνή χώρο για την παραγωγή, την αξιοποίηση και τη 

διάδοση της γνώσης, καθώς και τις συνεργασίες του με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. 

- Να βελτιώνονται διαρκώς οι δείκτες ποιότητας του Τμήματος, και οι δείκτες του 

διδακτικού, ερευνητικού και κοινωνικού του έργου. 

- Να ενισχυθεί το περιβάλλον κινήτρων και αριστείας για την προσέλκυση επιστημόνων 

υψηλής κατάρτισης και την αξιοποίηση ισχυρών ερευνητικών ομάδων. Να αναπτυχθούν 

στρατηγικές παρακίνησης σε φοιτητές, διδάσκοντες αλλά και διοικητικούς υπαλλήλους. Να 

παγιωθούν σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλες τις κατηγορίες προσωπικού. 

 

Βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος 
 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος έχει ως βασικό άξονα την ανάπτυξη και 

διατήρηση κουλτούρας ποιότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, ώστε να 



γίνεται εφικτή η εκπλήρωση των στόχων, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής 

της γνώσης και της καινοτομίας στην έρευνα. 

Τα βασικά σημεία στη διαμόρφωση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος είναι: 
 

1. Σχεδιασμός και έγκριση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. Κατά τον 

σχεδιασμό του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ), έχουν προσδιοριστεί: 

(α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του ΠΠΣ, 
 

(β) οι μαθησιακοί στόχοι, τα γνωστικά αντικείμενα, η δομή και η οργάνωσή τους και 
 

(γ) τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα 

των αποφοίτων του Τμήματος. 

2.  Βελτίωση  της  ποιότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  της  διδασκαλίας  και  της  
 

αξιολόγησης των φοιτητών. Έχει δοθεί έμφαση στη βελτίωση της αναλογίας ακαδημαϊκού 

προσωπικού – φοιτητών, στη φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία και στις διαδικασίες με 

τις οποίες αυτά μπορούν να επιτευχθούν. 

3. Κατάρτιση και εφαρμογή κανονισμών σε όλα τα στάδια των σπουδών: εισαγωγή / 
 

έναρξη φοίτησης, στάδια εκπαίδευσης, αναγνώριση σπουδών, λήψη πτυχίου. 
 

4. Καταλληλόλητα των ακαδημαϊκών προσόντων του διδακτικού προσωπικού. Έχει δοθεί 

έμφαση στην τήρηση αξιοκρατικών και διαφανών διαδικασιών στην επιλογή προσωπικού και 

έχουν προβλεφθεί διαδικασίες για την επιμόρφωση και την περαιτέρω εξέλιξη του προσωπικού. 

5. Περιγραφή των μαθησιακών πόρων και των διαδικασιών για τη φοιτητική στήριξη. Η 

περιγραφή αφορά στα μέσα και τους πόρους που διαθέτει το Τμήμα για την υποστήριξη της 

εκπαίδευσης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες 

κ.λπ.), την προαγωγή της έρευνας και τον τρόπο που γίνεται η διάθεση και η κατανομή των 

πόρων αυτών. 

6.   Διαχείριση   των   πληροφοριών.  Έχει   πραγματοποιηθεί  εγκατάσταση   και   λειτουργία 
 

πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των δεδομένων των 

φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και της οργάνωσης των μαθημάτων, της 

διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

7.     Δημόσια     πληροφόρηση     σχετικά     με     τις     εκπαιδευτικές     και     ακαδημαϊκές  
 

δραστηριότητες του Τμήματος. Παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες, οι οποίες είναι 

χρήσιμες σε φοιτητές του Τμήματος, καθώς και σε ενδιαφερόμενους για φοίτηση στο Τμήμα, 

καθώς και για αποφοίτους, για άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό. 

8.  Συνεχής  παρακολούθηση  και  περιοδική  εσωτερική  αξιολόγηση  του  προγράμματος  
 

προπτυχιακών σπουδών. Οι σχετικές διαδικασίες στοχεύουν στη διατήρηση του επιπέδου 

των εκπαιδευτικών παροχών και στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού και αποτελεσματικού 

μαθησιακού περιβάλλοντος για τους φοιτητές. 



9. Περιοδική εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών. Έχει ήδη λάβει χώρα 

εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος από την ΑΔΙΠ και έχει γίνει αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης. Επίσης, έχουν γίνει δέουσες τροποποιήσεις με βάση τις συστάσεις, με στόχο τη 

βελτίωση του ΠΠΣ. 

 

Για  την  υλοποίηση  της  πολιτικής  διασφάλισης  της  ποιότητας,  το  Τμήμα  Κτηνιατρικής  
 

εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας που αναδεικνύουν: 
 

(α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ, 
 

(β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

(γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, (δ) την 

καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 

(ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της 

ακαδημαϊκής μονάδας, 

(στ) τους τρόπους διασύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 
 

(ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 
 

(η) την ποιότητα των υπηρεσιών υποστήριξης (π.χ., διοικητικές υπηρεσίες, βιβλιοθήκη, 

υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας) και 

(θ) τη διενέργεια ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος με τη ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύματος. 

 
 

Επικοινώνηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας  
 

Η επικοινώνηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας στο εσωτερικό του Τμήματος και του 

Ιδρύματος, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους του Τμήματος, θεωρείται σημαντική. Η 

πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος επικοινωνείται διαχέεται με τους εξής τρόπους. 

(α) Συζήτηση της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας και έγκρισή της από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

(β)  Ανάρτηση  της  πολιτικής  διασφάλισης  ποιότητας  στον  ιστοχώρο  του  Τμήματος  προς 
 

ενημέρωση φοιτητριών/ών και αποφοίτων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου, όπως επίσης και 

όλων των σχετικών πληροφοριών περί της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος 

Διασφάλισης της Ακαδημαϊκής Ποιότητας του Τμήματος. 

(γ) Ειδική ενημέρωση των νέων φοιτητριών/ών περί της πολιτικής διασφάλισης ποιότητας του 
 

Τμήματος στις εκδηλώσεις υποδοχής αυτών. 



(δ) Παρουσίαση και ενημέρωση σε διαλέξεις, ημερίδες και ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα 

προπτυχιακά και  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του  Τμήματος σε  ενδιαφερόμενους 

(π.χ., επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικές εκθέσεις κτλ.). 

(ε)  Διοργάνωση  εκδηλώσεων  με  τη  συμμετοχή  όλων  των  ενδιαφερόμενων από  το  Τμήμα, 

καθώς και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων (π.χ., Κτηνιατρικοί Σύλλογοι, Ελληνική Κτηνιατρική 

Εταιρεία, Ερευνητικά Ινστιτούτα, απόφοιτοι), στο σχεδιασμό και στην αναθεώρηση του 

προγράμματος σπουδών. 

(στ) Ενίσχυση των διεθνών σχέσεων του Τμήματος με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 

Παπατσίρος Βασίλειος 
 
 
 
 
 

Έχει τεθεί υπογραφή του Προέδρου του Τμήματος στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο 
της ΟΜΕΑ του Τμήματος. 


