
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ εναρμονίηεται 

πλιρωσ με τθν πολιτικι ποιότθτασ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου 

Ακθνϊν κακιςτϊντασ το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ απόλυτα προςθλωμζνο και 

δεςμευμζνο ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ελλθνόγλωςςθσ και ξενόγλωςςθσ ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ ςτουσ φοιτθτζσ που τθν επιλζγουν, οργανϊνοντασ και υλοποιϊντασ 

Προγράμματα Προπτυχιακϊν, Μεταπτυχιακϊν και Διδακτορικϊν Σπουδϊν υψθλϊν 

ακαδθμαϊκϊν προδιαγραφϊν και ςθμαντικισ προςτικζμενθσ αξίασ, τόςο ςτθν ελλθνικι όςο 

και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςτουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ και τα πεδία των επιςτθμϊν του 

Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. Επιπροςκζτωσ το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

επιδιϊκει τθν ανάπτυξθ ενόσ δθμιουργικοφ περιβάλλοντοσ ζρευνασ, ελεφκερθσ επιςτθμονικισ 

ζκφραςθσ και εργαςίασ για όλο το προςωπικό και τα μζλθ τθσ ακαδθμαϊκισ του κοινότθτασ. Το 

Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ δεςμεφεται για τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω πολιτικισ 

ποιότθτασ, ςε όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν που προςφζρει και κα 

προςφζρει ςτο μζλλον, υλοποιϊντασ τισ προβλεπόμενεσ από το ΕΣΔΠ του Ιδρφματοσ 

διαδικαςίεσ ποιότθτασ, με τελικό ςκοπό τθ διαρκι βελτίωςι τουσ. Μζςα από τθν εν λόγω 

Πολιτικι Ποιότθτασ ενιςχφονται θ ακαδθμαϊκι φυςιογνωμία και ο προςανατολιςμόσ των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν, προωκοφνται ο ςκοπόσ και το αντικείμενό τουσ, 

κακϊσ και θ υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων που τίκενται κατ’ ζτοσ, ενϊ κακορίηονται τα 

μζςα και οι τρόποι επίτευξθσ των ανωτζρω και διαςφαλίηεται θ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερόμενων μερϊν ςτισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επαναςχεδιαςμοφ τουσ. 

Ειδικότερα, για τθν υλοποίθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ, το Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

δεςμεφεται να εφαρμόςει ςε όλα τα Προγράμματα Σπουδϊν του τισ διεργαςίεσ/διαδικαςίεσ 

ποιότθτασ που προβλζπονται και αναλφονται ςτο Εγχειρίδιο Ποιότθτασ του ΕΣΔΠ του 

Ιδρφματοσ, και εφαρμόηονται ςτο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδϊν του Τμιματοσ 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ µε τθν κατά περίπτωςθ απαιτοφμενθ εξειδίκευςθ/εξατομίκευςθ 

ςτα Προγράμματα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του και ςε ςτενι ςυνεργαςία με τθ Μονάδα 

Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ του Πανεπιςτθμίου (ΜΟΔΙΠ). Όλεσ οι διαδικαςίεσ Διαςφάλιςθσ 

Ποιότθτασ των Προγραμμάτων Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ υπόκεινται 

ςε επικεϊρθςθ, αναςκόπθςθ και ανακεϊρθςθ, οι οποίεσ διενεργοφνται ςε ετιςια βάςθ από 

τθν ΟΜΕΑ, ςε ςυνεργαςία µε τθ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ. Οι διεργαςίεσ/διαδικαςίεσ που 

εφαρμόηονται για τθν παρακολοφκθςθ και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν είναι οι εξισ: 

1. Η Εφαρμογι Πολιτικισ για τθ Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκε-

κριμζνεσ δράςεισ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ πλαιςίου, εντόσ του 

οποίου οφείλουν να λειτουργοφν τα Προγράμματα Προπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν 

Σπουδϊν. 

2. Η Διάκεςθ και Διαχείριςθ των Πόρων του Σμιματοσ μζςα από διαδικαςίεσ που ςυμ-

βάλλουν ςτισ βζλτιςτεσ επιλογζσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ δθμιουργία κατάλλθλου 

περιβάλλοντοσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων των Ιδρφματοσ ωσ προσ τθ διαςφάλιςθ παροχισ 
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των απαιτοφμενων πόρων ςε αναγκαίο προςωπικό, χρθματοδότθςθ, υποδομζσ και εξοπλιςμό, 

με ςκοπό να λειτουργοφν αλλά και να βελτιϊνεται ςυνεχϊσ θ αποτελεςματικότθτά των 

Προγραμμάτων Σπουδϊν ωσ προσ τον βακμό επίτευξθσ των ςτόχων ποιότθτασ που κζτουν. 

3. Η Θζςπιςθ τόχων Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ ςε ετιςια βάςθ από όλα τα Προγράμματα 

Προπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τα 

οποία λειτουργοφν ι πρόκειται να ξεκινιςουν τθ λειτουργία τουσ εντόσ του ακαδθμαϊκοφ 

ζτουσ. Οι ςτόχοι επιλζγονται φςτερα από διαβοφλευςθ και ςυμφωνία τθσ διοίκθςθσ. Είναι 

ςυγκεκριμζνοι, μετριςιμοι και άμεςα παρατθριςιμοι ετιςιοι ποςοτικοί και ποιοτικοί ςτόχοι, 

οι οποίοι αποτιμϊνται από ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ. Η επίτευξθ των εν λόγω ςτόχων κεωρείται 

αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν 

λειτουργιϊν (διοικθτικϊν, εκπαιδευτικϊν, ερευνθτικϊν) των Προγραμμάτων Προπτυχιακϊν 

και Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν. 

4. Η Περιοδικι Εςωτερικι Αξιολόγθςθ και Παρακολοφκθςθ ςε ετιςια βάςθ όλων των 

Προγραμμάτων Προπτυχιακϊν και Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ ςε ςυνεργαςία και με τθν υποςτιριξθ τθσ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ. Σε όλα τα 

προγράμματα ςπουδϊν πραγματοποιείται εςωτερικι αξιολόγθςθ και αποτίμθςθ όλων των 

διαδικαςιϊν που υλοποιοφνται ςε αυτά, ζτςι ϊςτε μζςα από τον εντοπιςμό ςτοιχείων και 

κεμάτων για διόρκωςθ με τθν εφαρμογι ςυμφωνθμζνων από κοινοφ με τθ ΜΟΔΙΠ 

βελτιϊςεων, να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι που ζχουν οριςκεί, με τελικό αποτζλεςμα τθ 

βελτίωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν του Τμιματοσ.  

5. Η υλλογι Δεδομζνων Ποιότθτασ: μζτρθςθ, ανάλυςθ και βελτίωςθ των Προγραμμά-

των Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. Εφαρμόηονται αποτελεςματικζσ 

διαδικαςίεσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τα Προγράμματα Μετα-

πτυχιακϊν Σπουδϊν (των δεδομζνων των φοιτθτϊν, του διδακτικοφ προςωπικοφ, τθσ δομισ 

και οργάνωςθσ των μακθμάτων, τθσ διδαςκαλίασ και τθσ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τουσ 

φοιτθτζσ των προγραμμάτων ςπουδϊν, κ.ά.) και τροφοδοτοφνται με ςτοιχεία το 

πλθροφοριακό ςφςτθμα ΟΠΕΣΠ τθσ ΕΘΑΑΕ κακϊσ και εςωτερικά πλθροφοριακά ςυςτιματα 

των Τμθμάτων και του Ιδρφματοσ. 

6. Η Δθμοςιοποίθςθ των Πλθροφοριών για τα Προγράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ 

Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ. Μζςα από τθ ςυγκεκριμζνθ διεργαςία κακίςτανται όλεσ οι 

πλθροφορίεσ που αφοροφν τα Προγράμματα Σπουδϊν άμεςα προςβάςιμεσ, επίκαιρεσ και 

διατυπωμζνεσ με αντικειμενικότθτα και ςαφινεια. Ελζγχονται θ φπαρξθ εξειδικευμζνου 

χϊρου ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ για τθν προβολι των προγραμμάτων ςπουδϊν, θ 

φπαρξθ ειδικισ δίγλωςςθσ ςελίδασ για αυτά κακϊσ και οι διαδικαςίεσ ελζγχου και 

επικαιροποίθςθσ του περιεχομζνου τουσ.  

7. Η Εξωτερικι Αξιολόγθςθ των Προγραμμάτων Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και 

Αρχαιολογίασ. Σε όλα τα Προγράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ 

εφαρμόηεται διαδικαςία περιοδικισ πιςτοποίθςθσ τουσ από τθν ΕΘΑΑΕ θ οποία πραγμα-



 

 
4 

τοποιείται με διαδικαςίεσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ από επιτροπζσ ανεξάρτθτων εμπειρο-

γνωμόνων. 

Η εφαρμογι των ανωτζρω διαδικαςιϊν κα διαςφαλίηει: 

α) τθν καταλλθλότθτα τθσ δομισ και τθσ οργάνωςθσ των Προγραμμάτων Σπουδϊν 

του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ,  

β) ότι τα μακθςιακά αποτελζςματα και τα εξ αυτϊν απορρζοντα προςόντα των 

αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδϊν επιδιϊκεται να ανταποκρίνονται ςτον μζγιςτο 

δυνατό βακμό με το Ευρωπαϊκό και Εκνικό Πλαίςιο Προςόντων Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ 

επιπζδου 7,  

γ) τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ του διδακτικοφ ζργου 

ςτα Προγράμματα Σπουδϊν του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ μζςω τθσ 

παρακολοφκθςισ τουσ από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ ι τθν Επιτροπι Προγράμματοσ 

Σπουδϊν του ΔΠΜΣ, τθσ ΟΜΕΑ, τθσ διοίκθςθσ του Τμιματοσ Ιςτορίασ Αρχαιολογίασ και 

τθσ ΜΟΔΙΠ του ΕΚΠΑ,  

δ) ότι τα προςόντα του διδακτικοφ προςωπικοφ, ιδιαίτερα των εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν, είναι κατάλλθλα για τθν εκπαίδευςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν,  

ε) τθ ςφνταξθ, εφαρμογι και αναςκόπθςθ ειδικϊν ετιςιων ςτόχων ποιότθτασ για 

τθ βελτίωςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν,  

ςτ) το επίπεδο ηιτθςθσ των αποκτϊμενων προςόντων των αποφοίτων ςτθν αγορά 

εργαςίασ μζςα από τθ διερεφνθςθ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα των αναγκϊν τθσ 

αγοράσ εργαςίασ και παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των αποφοίτων των Προγραμμάτων 

Σπουδϊν,  

η) ότι οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ 

φοιτθτζσ –ςυμπεριλαμβανομζνων των ΦΜΕΑ– είναι υψθλισ ποιότθτασ, καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ τουσ για αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ, π.χ. εφκολα προςβάςιμεσ και 

διακζςιμεσ διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και βιβλιοκικεσ, διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ, υποτροφίεσ, 

και υπθρεςίεσ φοιτθτικισ μζριμνασ κατάλλθλεσ για τα προγράμματα ςπουδϊν,  

θ) τθν αποδοτικι αξιοποίθςθ των οικονομικϊν πόρων των Προγραμμάτων 

Σπουδϊν που προζρχονται από δίδακτρα ϊςτε να παρζχονται οι αναγκαίεσ υπθρεςίεσ 

προσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ και να διευκολφνεται θ λειτουργία των 

Προγραμμάτων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ, αλλά και 

ςε ό,τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ εκτόσ Τμιματοσ για τθν 

ολοκλθρωμζνθ εκπαίδευςι τουσ,  

κ) τθ διενζργεια τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ και αναςκόπθςθσ του 

ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τα Προγράμματα Σπουδϊν με τθ ςυνεργαςία 

τθσ ΟΜΕΑ και τθσ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ. 


