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Πολιτική Ποιότητας της Ακαδημαϊκής Μονάδας

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η Πολιτική Ποιότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στοχεύει στην συνεχή βελτίωση και
συστηματική διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και των υποστηρικτικών
υπηρεσιών του και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Στρατηγικής του Ιδρύματος. Εκφράζει και
οριοθετεί την δομημένη προσπάθεια, την συστηματική επίτευξη αλλά και την συνεχή προσήλωσή του
στην παροχή εκπαίδευσης, έρευνας και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με σκοπό την επίτευξη των
προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην στοχοθεσία πολιτικής
ποιότητας του Ιδρύματος.

1. Πολιτική Ποιότητας Τμήματος
Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου σε πλήρη
εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος, επιδιώκει την
συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών και του συνολικού παρεχόμενου
ερευνητικού και διοικητικού έργου του, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες διεργασίες για:
1. Εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε επίπεδο Τεχνολογίας και Επιστήμης / Συνεχής αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού έργου.
2. Υψηλό βαθμό αφομοίωσης της γνώσης από τους φοιτητές / Συνεχής βελτίωση και ενίσχυση
των επιδόσεων των φοιτητών.
3. Διασύνδεση του προγράμματος σπουδών με την αγορά εργασίας / Συνεχής και συστηματική
Διασύνδεση του προγράμματος σπουδών με την αγορά εργασίας τόσο εντός όσο και εκτός
συνόρων.
4. Ανάπτυξη έρευνας υψηλού επιπέδου / Συνεχής Προώθηση και Ανάπτυξη έρευνας υψηλού
επιπέδου με την παράλληλη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
5. Προώθηση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης / Συστηματική και Συνεχής Προώθηση της
Εξωστρέφειας και της Διεθνοποίησης. Προσέλκυση φοιτητών από το εξωτερικό μέσα από νέα
προγράμματα σπουδών στην αγγλική γλώσσα.
6. Διαρκής βελτίωση των υποδομών, λειτουργικών διαδικασιών και υπηρεσιών του.
Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος αποβλέπει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων ποιότητας, οι
οποίοι αποτελούν και δέσμευση του τμήματος:

1.1 Εκσυγχρονισμός προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τις σύγχρονες Εθνικές και Διεθνείς
εξελίξεις.
1.2 Βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας.
1.3 Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των φοιτητών/τριών
1.4 Υποβοήθηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας φοιτητών.
1.5 Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια διδακτικού προσωπικού.
2.1 Προσέλκυση φοιτητών με υψηλές επιδόσεις στις εισαγωγικές εξετάσεις.
2.2 Βελτίωση επιδόσεων φοιτητών.
2.3 Διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση των φοιτητών.
2.4 Ενίσχυση των Μεταπτυχιακών Σπουδών
3.1 Αύξηση των συνεργασιών με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
3.2 Προώθηση εργαστηρίων στην τοπική και εθνική αγορά εργασίας.
3.3 Επέκταση του επιπέδου ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας.
3.4 Ανάπτυξη και ενίσχυση δεσμών με τους αποφοίτους του τμήματος.
4.1 Αύξηση χρηματοδοτούμενης έρευνας.
4.2 Ενίσχυση της διατομεακής / διεπιστημονικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων
δράσεων.
4.3 Ενδυνάμωση προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών
4.4 Αύξηση δημοσιευμένου ερευνητικού έργου υψηλής ποιότητας.
5.1 Ανάπτυξη της εξωστρέφειας στην έρευνα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
5.2 Συνεχής βελτίωση και ενίσχυση του προφίλ του τμήματος.
5.3 Συστηματική προβολή του έργου του τμήματος σε ιδρύματα της αλλοδαπής.
5.4 Ενίσχυση της Διεθνούς παρουσίας του ιδρύματος.
6.1 Συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
6.2 Συνεχής ενδυνάμωση & επιμόρφωση διδακτικού προσωπικού.
6.3 Αναθεώρηση λειτουργικών διαδικασιών.
6.4 Συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Η παρακολούθηση των ανωτέρω στόχων θα γίνεται κατ’ ελάχιστο ετησίως από την Ομάδα Εσωτερικής
Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), η οποία θα εισηγείται στο τμήμα τις απαραίτητες και ενδεικνυόμενες ενέργειες
επίτευξής τους αλλά και τις απαιτούμενες αναθεωρήσεις μετά και την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητάς τους.
Η πολιτική ποιότητας και οι στόχοι ποιότητας είναι δημόσια αναρτημένοι και διαθέσιμοι στην επίσημη
ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών. Παράλληλα θα προγραμματίζονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα δράσεις κατάρτισης και επικοινωνίας σχετικά με την Πολιτική Ποιότητας σε όλο
το προσωπικό.

2. Στοχοθεσία Πολιτικής Ποιότητας Τμήματος
Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εφαρμόζει ήδη αλλά και θα υλοποιήσει στο μέλλον όλες τις
απαραίτητες διαδικασίες ποιότητας για την επίτευξη των επιδιωκόμενων προαναφερθέντων στόχων
της Πολιτικής Ποιότητας.
Οι Έξι (6) στόχοι ποιότητας που αποτελούν μέρος της Πολιτικής Ποιότητας εξειδικεύονται και
ποσοτικοποιούνται με Σαράντα Τέσσερις (44) συγκεκριμένους δείκτες και αναφέρονται αναλυτικά στην
Στοχοθεσία Ποιότητας (Παράστημα Β9.). Οι αναγραφόμενες τιμές στόχοι βασίστηκαν στις σχετικές
τάσεις της τελευταίας 2ετίας κατά την οποία λειτουργεί το ΠΠΣ και κατά κανόνα εκφράζουν μία

βελτίωση της τάξης του 2-10%, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτή
μεγαλύτερη βελτίωση.
Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) προβαίνει στην
συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των ποσοτικών δεδομένων και άλλων στοιχείων σχετικά με
όλα τα θέματα που άπτονται της λειτουργίας και στοχοθεσίας του Τμήματος και της ισχύουσας
Πολιτικής Ποιότητας. Τα αποτελέσματα της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης παρουσιάζονται στη
Συνέλευση του Τμήματος, όπου αποφασίζονται οι όποιες διορθωτικές παρεμβάσεις και βελτιωτικές
ενέργειες.

