
Β.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Β.2.1. Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ  
Το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε πλήρη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, ενέκρινε (υπ' αριθμ. 1/19.09.2018 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος) 
και δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή 
φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, θα προωθεί 
τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει 
τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες 
ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. H Πολιτική Ποιότητας αναπτύχθηκε μετά 
από διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, αποφοίτους) και είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
 
Β.2.2.Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Περιβάλλοντος  
Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει σκοπό τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς επιστημονικές, 
κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις για τη δημιουργία της επόμενης γενιάς 
Περιβαλλοντολόγων, που θα είναι εφοδιασμένοι με προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά 
αντικείμενα αιχμής των Περιβαλλοντικών Επιστημών, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην 
Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια αγορά εργασίας.  
Συνεχίζοντας την παράδοση του πρώτου Τμήματος στην Ελλάδα που παρείχε από το 1987 
προπτυχιακές σπουδές στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, το Τμήμα Περιβάλλοντος επιδιώκει την 
ενεργή και στενή αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών κλάδων· μεταξύ της 
πρακτικής, της θεωρητικής και της εμπειρικής έρευνας· μεταξύ των ερευνητών και των φοιτητών 
και μεταξύ του Τμήματος και της κοινωνίας εν γένει. 
 
Β.2.2.1. Καταστατικές Αρχές ποιότητας σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος συγκροτήθηκε και εξελίσσεται επί 30 συναπτά έτη, επί ρητών 
στρατηγικών γνωρισμάτων, στόχων και επιδιώξεων ποιότητας σε επίπεδο Ανώτατης 
Εκπαίδευσης: 

 Αδιαμφισβήτητη επιλογή υπέρ του ερευνητικού προσανατολισμού ως υπόδειγμα 
ανώτατης Παιδείας, σε σχέση με το υπόδειγμα του εκπαιδευτικού προσανατολισμού ως 
βασική επιδίωξη. Η επιλογή αυτή αποτελεί γνώρισμα ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο όπου η 
διάκριση μεταξύ Research Universities vs. Education Universities/Institutions αποτελεί κλασσικό 
διαχωρισμό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 

 Εισαγωγή/υιοθέτηση της έννοιας της «καινοτομίας» στη διατύπωση νεωτερικών 
γνωστικών αντικειμένων στην ακαδημαϊκή πράξη της Χώρας.  

 Έμφαση στη «διεπιστημονικότητα» του γνωστικού αντικειμένου «Περιβάλλον», ως 
θεμελιώδης μέθοδος προσπέλασης του κεντρικού αντικειμένου/ζητήματος, μέσα από τη 
σύνθεση γνώσης και μεθόδου στα επιμέρους πεδία της Οικολογίας/Διαχείρισης 
Οικοσυστημάτων, Περιβαλλοντικής Επιστήμης/Μηχανικής και Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών 
Επιστημών Περιβάλλοντος, περιλαμβανομένης της σχετικής Οικονομικής Θεωρίας και 
διάστασης. 



 Εγγενής –καίτοι υπόρρητη- λειτουργία ως «Πειραματικό Πανεπιστήμιο/Τμήμα», κατ’ 
αναβάθμιση του σχετικού προσδιορισμού στη Β’θμια Εκπαίδευση, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα που μελετά, εφαρμόζει, αξιολογεί και εγκαθιδρύει νεωτερικές και επιτυχημένες 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές μεθόδους Παιδείας και μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας. 

 Διαρκής παρακολούθηση, συμμετοχή και εφαρμογή στη διδακτική/ερευνητική πράξη της 
ραγδαίως εξελισσόμενης περιβαλλοντικής επιστημολογίας και στοχοθεσίας στα επιμέρους 
επιστημονικά πεδία. 

 Συνεχής προσπάθεια εφαρμογής της μεθοδολογίας «επίλυσης προβλημάτων» (problem-
solving approach) στην εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία.  
 
Β.2.2.2. Στόχοι ποιότητας σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος  
1. Η ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις.  
2. Η διδασκαλία και έρευνα υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει 
την αριστεία, την πρωτοβουλία, τον κοσμοπολιτισμό και τη δημιουργικότητα.  
3. Η ανάδειξη της αυτενέργειας, της κριτικής ικανότητας και πτυχών της διεπιστημονικής 
προσέγγισης.  
4. Η δημιουργία μιας νέας γενιάς Περιβαλλοντολόγων, που θα είναι εφοδιασμένη με προσόντα 
και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής των Περιβαλλοντικών Επιστημών, ιδιαίτερα στην 
προοπτική των νεωτερικών προβλέψεων περί της αμέσως μελλοντικής αγοράς εργασίας.  
5. Η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων της εν ισχύ Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος 
Περιβάλλοντος/Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 
Ειδικότερα για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Περιβάλλοντος δεσμεύεται να 
εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν: 
α) την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, 
β) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας του Π.Π.Σ. καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ, 
γ) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
δ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 
ε) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 
στ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου των μελών 
της ακαδημαϊκής μονάδας, 
ζ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 
η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες 
και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 
θ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 
 
Β.2.3. Τρόποι δημοσιοποίησης της Πολιτικής Ποιότητας  
Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται στα εμπλεκόμενα μέλη του, 
προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και οι φοιτητές/τριες του, να 
αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το ρόλο που τους 
αναλογεί. 



Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος και του Ιδρύματος είναι αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 


