
 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτική Ποιότητας                                                       

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης                           

και Δημόσιας Διοίκησης                                               

για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ 
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Η Πολιτικό διαςφϊλιςησ Ποιότητασ του Τμόματοσ Πολιτικόσ Επιςτόμησ και Δημόςιασ 

Διούκηςησ (εφεξόσ ΠΕΔΔ) εναρμονύζεται πλόρωσ με την Πολιτικό Ποιότητασ του Εθνικού και 

Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών, καθιςτώντασ το Τμόμα απόλυτα προςηλωμϋνο και 

δεςμευμϋνο ςτην παροχό υψηλόσ ποιότητασ ελληνόγλωςςησ και ξενόγλωςςησ ανώτατησ 

εκπαύδευςησ ςτισ φοιτότριεσ και ςτουσ φοιτητϋσ που την επιλϋγουν, οργανώνοντασ και υλοποιώντασ 

Προγρϊμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαώκών 

προδιαγραφών και ςημαντικόσ προςτιθϋμενησ αξύασ – τόςο ςτην ελληνικό όςο και ςτην αγγλικό 

γλώςςα – ςτουσ ςπουδαιότερουσ τομεύσ και τα επιςτημονικϊ πεδύα του Τμόματοσ. Επιπροςθϋτωσ, το 

Τμόμα ΠΕΔΔ επιδιώκει την ανϊπτυξη ενόσ δημιουργικού περιβϊλλοντοσ ϋρευνασ, ελεύθερησ 

επιςτημονικόσ ϋκφραςησ και εργαςύασ για όλο το προςωπικό και τα μϋλη τησ πανεπιςτημιακόσ του 

κοινότητασ. Το Τμόμα δεςμεύεται για την υιοθϋτηςη τησ εν λόγω Πολιτικόσ Ποιότητασ από όλα τα 

Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που προςφϋρει και θα προςφϋρει ςτο μϋλλον, υλοποιώντασ 

τισ προβλεπόμενεσ από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματοσ διαδικαςύεσ ποιότητασ, με τελικό ςκοπό τη διαρκό 

βελτύωςό τουσ. Μϋςα από την ωσ ϊνω Πολιτικό Ποιότητασ ενιςχύεται η ακαδημαώκό φυςιογνωμύα και 

ο προςανατολιςμόσ των Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, προωθεύται η αποςτολό και το 

αντικεύμενό τουσ, καθώσ επύςησ η πραγμϊτωςη ςυγκεκριμϋνων ςτόχων που τύθενται κατϊ ϋτοσ, ενώ 

καθορύζονται τα μϋςα και οι τρόποι επύτευξησ των ανωτϋρω, και διαςφαλύζεται η ςυμμετοχό των 

ενδιαφερόμενων μερών ςτισ διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ και επαναςχεδιαςμού τουσ. 

Ειδικότερα, για την υλοπούηςη τησ πολιτικόσ αυτόσ, το Τμόμα ΠΕΔΔ δεςμεύεται να εφαρμόςει 

και ςτα Μεταπτυχιακϊ του Προγρϊμματα τισ διεργαςύεσ/διαδικαςύεσ ποιότητασ που προβλϋπονται 

και αναλύονται ςτο Εγχειρύδιο Ποιότητασ του ΕΣΔΠ του Ιδρύματοσ, και ακολουθούνται ςτο επύπεδο 

των Προγραμμϊτων Σπουδών του Τμόματοσ µε την κατϊ περύπτωςη απαιτούμενη 

εξειδύκευςη/εξατομύκευςη ςτα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του και ςε ςτενό ςυνεργαςύα 

με τη Μονϊδα Διαςφϊλιςησ Ποιότητασ του Πανεπιςτημύου (ΜΟΔΙΠ). Όλεσ οι διαδικαςύεσ διαςφϊλιςησ 

ποιότητασ των ΠΜΣ του Τμόματοσ υπόκεινται ςε επιθεώρηςη, αναςκόπηςη και αναθεώρηςη, οι 

οπούεσ διενεργούνται ςε ετόςια βϊςη από την ΟΜΕΑ, ςε ςυνεργαςύα µε τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματοσ. Οι 

διεργαςύεσ/διαδικαςύεσ που τηρούνται για την παρακολούθηςη και ςυνεχό βελτύωςη τησ ποιότητασ 

των Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών Σπουδών εύναι οι εξόσ: 

1) Η Εφαρμογή Πολιτικήσ για τη Διαςφάλιςη Ποιότητασ των ΠΜΣ, η οπούα περιλαμβϊνει 

ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ διαςφϊλιςησ ποιότητασ, με ςτόχο τη δημιουργύα ενόσ πλαιςύου, εντόσ του 

οπούου οφεύλουν να λειτουργούν τα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

2) Η Διάθεςη και Διαχείριςη των Πόρων των ΠΜΣ του Τμόματοσ ΠΕΔΔ μϋςα από διαδικαςύεσ που 

ςυμβϊλλουν ςτισ βϋλτιςτεσ επιλογϋσ, προκειμϋνου να επιτυγχϊνεται η δημιουργύα κατϊλληλου 

περιβϊλλοντοσ για την επύτευξη των ςτόχων των Ιδρύματοσ ωσ προσ τη διαςφϊλιςη παροχόσ των 

απαιτούμενων πόρων ςε αναγκαύο προςωπικό, χρηματοδότηςη, υποδομϋσ και εξοπλιςμό, ώςτε να 

λειτουργούν αλλϊ και να βελτιώνεται ςυνεχώσ η αποτελεςματικότητα των ΠΜΣ ςε ςχϋςη με τον 

βαθμό πραγμϊτωςησ των ςτόχων ποιότητασ που θϋτουν. 
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3) Η Θέςπιςη Στόχων Διαςφάλιςησ Ποιότητασ ςε ετήςια βάςη από όλα τα Προγρϊμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμόματοσ ΠΕΔΔ, τα οπούα λειτουργούν ό πρόκειται να ξεκινόςουν τη 

λειτουργύα τουσ εντόσ του ακαδημαώκού ϋτουσ. Επιλϋγονται για κϊθε ΠΜΣ, ύςτερα από διαβούλευςη 

και ςυμφωνύα τησ Διούκηςησ των Τμημϊτων και των ΠΜΣ, ςυγκεκριμϋνοι μετρόςιμοι και ϊμεςα 

παρατηρόςιμοι ετόςιοι ποςοτικού και ποιοτικού ςτόχοι, οι οπούοι αποτιμώνται με ςυγκεκριμϋνουσ 

δεύκτεσ. Η επύτευξη των εν λόγω ςτόχων θεωρεύται αποφαςιςτικόσ ςημαςύασ για τη βελτύωςη τησ 

αποτελεςματικότητασ των εςωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) των 

Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

4) Η Περιοδική Εςωτερική Αξιολόγηςη και Παρακολούθηςη ςε ετήςια βάςη όλων των ΠΜΣ 

του Τμήματοσ ΠΕΔΔ ςε ςυνεργαςύα και με την υποςτόριξη τησ ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματοσ. Σε όλα τα 

ΠΜΣ πραγματοποιεύται εςωτερικό αξιολόγηςη και αποτύμηςη όλων των διαδικαςιών που 

υλοποιούνται ςε αυτϊ ϋτςι ώςτε, μϋςα από τον εντοπιςμό ςτοιχεύων και θεμϊτων για διόρθωςη με 

την εφαρμογό ςυμφωνημϋνων από κοινού με τη ΜΟΔΙΠ βελτιωτικών ενεργειών, να επιτυγχϊνονται οι 

ςτόχοι που ϋχουν οριςτεύ, με τελικό αποτϋλεςμα τη βελτύωςη των ΠΜΣ του Τμόματοσ. 

5) Η Συλλογή δεδομένων ποιότητασ: μέτρηςη, ανάλυςη και βελτίωςη των ΠΜΣ του Τμήματοσ 

ΠΕΔΔ. Εφαρμόζονται αποτελεςματικϋσ διαδικαςύεσ ςυλλογόσ και ανϊλυςησ πληροφοριών ςχετικϊ με 

τα Προγρϊμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (των δεδομϋνων των φοιτητριών και φοιτητών, του 

διδακτικού προςωπικού, τησ δομόσ και οργϊνωςησ των μαθημϊτων, τησ διδαςκαλύασ και τησ παροχόσ 

υπηρεςιών προσ τισ/τουσ φοιτότριεσ/τϋσ των ΠΜΣ, κ.ϊ.) και τροφοδοτούνται με ςτοιχεύα το 

πληροφοριακό ςύςτημα ΟΠΕΣΠ τησ ΕΘΑΑΕ, καθώσ και εςωτερικϊ πληροφοριακϊ ςυςτόματα του 

Τμόματοσ και του Ιδρύματοσ. 

6) Η Δημοςιοποίηςη των Πληροφοριών για τα ΠΜΣ του Τμήματοσ ΠΕΔΔ. Μϋςα από τη 

ςυγκεκριμϋνη διεργαςύα καθύςτανται όλεσ οι πληροφορύεσ που αφορούν τα ΠΜΣ ϊμεςα προςβϊςιμεσ, 

επύκαιρεσ και διατυπωμϋνεσ με αντικειμενικότητα και ςαφόνεια. Ελϋγχεται η ύπαρξη εξειδικευμϋνου 

χώρου ςτην ιςτοςελύδα του Τμόματοσ για την προβολό των ΠΜΣ, η ύπαρξη ειδικόσ δύγλωςςησ 

ςελύδασ για αυτϊ, όπωσ και οι διαδικαςύεσ ελϋγχου και επικαιροπούηςησ του περιεχομϋνου τουσ. 

7) Η Εξωτερική Αξιολόγηςη των ΠΜΣ του Τμήματοσ ΠΕΔΔ. Για όλα τα ΠΜΣ του Τμόματοσ ΠΕΔΔ 

ϋχει καθιερωθεύ περιοδικό πιςτοπούηςό τουσ από την ΕΘΑΑΕ, η οπούα πραγματοποιεύται με 

διαδικαςύεσ εξωτερικόσ αξιολόγηςησ από επιτροπϋσ ανεξϊρτητων εμπειρογνωμόνων. 

Με την υιοθϋτηςη των ανωτϋρω διαδικαςιών επιδιώκεται να διαςφαλιςτεύ α) η καταλληλότητα τησ 

δομόσ και τησ οργϊνωςησ των Προγραμμϊτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμόματοσ, β) ότι τα 

μαθηςιακϊ αποτελϋςματα και τα εξ αυτών απορρϋοντα προςόντα των αποφούτων των ΠΜΣ 

ανταποκρύνονται ςτον μϋγιςτο δυνατό βαθμό ςτο Ευρωπαώκό και Εθνικό Πλαύςιο Προςόντων 

Ανώτατησ Εκπαύδευςησ επιπϋδου 7, γ) η προώθηςη τησ ποιότητασ και αποτελεςματικότητασ του 

διδακτικού ϋργου ςτα ΠΜΣ του Τμόματοσ μϋςω τησ παρακολούθηςόσ τουσ από τη Συντονιςτικό 

Επιτροπό των ΠΜΣ, την ΟΜΕΑ, τη Διούκηςη του Τμόματοσ και τη ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ, δ) ότι τα προςόντα 

του διδακτικού προςωπικού, ιδιαύτερα των εξωτερικών ςυνεργατών, εύναι κατϊλληλα για την 

εκπαύδευςη των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών, ε) η ςύνταξη, εφαρμογό και αναςκόπηςη 
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ειδικών ετόςιων ςτόχων ποιότητασ για τη βελτύωςη των ΠΜΣ του Τμόματοσ, ςτ) το επύπεδο ζότηςησ 

των αποκτώμενων προςόντων των αποφούτων ςτην αγορϊ εργαςύασ μϋςα από τη διερεύνηςη ςε 

τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα των αναγκών τησ αγορϊσ εργαςύασ – νοουμϋνησ υπό την ευρύτερη ϋννοια 

του όρου – και την παρακολούθηςη τησ πορεύασ των αποφούτων των ΠΜΣ του Τμόματοσ, ζ) ότι οι 

υποςτηρικτικϋσ υπηρεςύεσ που παρϋχονται ςτισ/ουσ μεταπτυχιακϋσ/ούσ φοιτότριεσ/ητϋσ – 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των ΦμεΑ – εύναι υψηλόσ ποιότητασ και καλύπτουν τισ ανϊγκεσ τουσ για 

αποτελεςματικό παρακολούθηςη, π.χ. εύκολα προςβϊςιμεσ και διαθϋςιμεσ διοικητικϋσ υπηρεςύεσ και 

βιβλιοθόκεσ, διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ, υποτροφύεσ, και υπηρεςύεσ φοιτητικόσ μϋριμνασ πρόςφορεσ για 

τα ΠΜΣ, η) η αποδοτικό αξιοπούηςη των οικονομικών πόρων των ΠΜΣ που προϋρχονται από 

δύδακτρα, ώςτε να παρϋχονται οι αναγκαύεσ υπηρεςύεσ προσ τισ/τουσ μεταπτυχιακϋσ/ούσ 

φοιτότριεσ/ητϋσ και να διευκολύνεται η λειτουργύα των Προγραμμϊτων ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 

Τμόματοσ, αλλϊ και ςε ό,τι ϊλλο απαιτεύται, θ) η διενϋργεια τησ ετόςιασ εςωτερικόσ αξιολόγηςησ και 

αναςκόπηςησ του ςυςτόματοσ διαςφϊλιςησ ποιότητασ για τα ΠΜΣ με τη ςυνεργαςύα τησ ΟΜΕΑ και 

τησ ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματοσ. 


