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Πολιτική Ποιότητας Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών  

Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Α) Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας  

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας που εφαρμόζει το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και  

Φιλολογίας του ΑΠΘ εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και με 

τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτείας, όπως αποτυπώνονται στον νόμο 4009/2011 

(αναλυτικά η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

http://www.del.auth.gr/files/axiologisi/politiki_poiothtas_PPS_germaniko_auth.pdf).  

 

Οι στόχοι του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών είναι: 

• Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα  

• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα  

• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών του Τμήματος  

• Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την κοινωνία, τους επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς φορείς  

• Ανάδειξη του έργου που συντελείται στο Τμήμα τόσο στην κοινωνία όσο και στη 
διεθνή επιστημονική κοινότητα.  
 

Β) Εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας  

Η πολιτική ποιότητας εφαρμόζεται με: 

• την ενεργή συμμετοχή όλων των Οργάνων Διοίκησης, των Μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, 

ΕΕΠ, του διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών και φοιτητριών του 

Τμήματος 

• τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος 

• τη θέσπιση, την ανασκόπηση, τον επανασχεδιασμό και τον επαναπροσδιορισμό των 
στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη 
στρατηγική του Ιδρύματος 

• τον ορισμό εσωτερικών επιτροπών που ασχολούνται με ζητήματα ποιότητας (π.χ. 
Σύμβουλοι Σπουδών, Επιτροπή ΟΜΕΑ του Τμήματος, Επιτροπή Προγράμματος 
Σπουδών και Οδηγού Σπουδών, Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων) 

• τη διοικητική διάρθρωση (Τομείς, Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Γλωσσικών 
Εφαρμογών, Συνέλευση του Τμήματος) 

• τον έλεγχο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω των αξιολογήσεων από 
τους φοιτητές και τις φοιτήτριες   

• την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την κοινωνία (Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σύλλογος Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας, Ελληνικό 
Ίδρυμα Πολιτισμού, διπλωματικές αρχές Γερμανίας και Αυστρίας, Γερμανική 
Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών-DAAD, κλπ.) 

• την ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας με την αγορά εργασίας (πρακτική άσκηση κ.λπ.) 

• τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ σε εθνικά και διεθνή συνέδρια 

• τη μελέτη των διεθνών εξελίξεων σε παρεμφερή προγράμματα σπουδών 

http://www.del.auth.gr/files/axiologisi/politiki_poiothtas_PPS_germaniko_auth.pdf
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Γ) Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

• Σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών 

• Προσαρμοστικότητα στις διεθνείς εξελίξεις (εκπαίδευση και έρευνα) 

• Ανταγωνιστικότητα αποφοίτων στην αγορά εργασίας 

• Υψηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας 

• Υψηλής ποιότητας παραγόμενη έρευνα  

• Επιτυχία στη διεκδίκηση ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων 

• Συνεργασίες σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με τοπικούς και εθνικούς 
φορείς 

 

Δ) Τρόποι επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έχει ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας και συμμετέχει ενεργά σε αυτές. Για την καλύτερη επικοινωνία των 

αρχών της πολιτικής ποιότητας και τον συντονισμό των δράσεων έχουν αναπτυχθεί διάφορα 

εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, τα οποία δομούνται γύρω από συγκεκριμένες επιτροπές: 

της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και Οδηγού Σπουδών, της Επιτροπής Οικονομικών, 

της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων, της Επιτροπής Ιστοσελίδας, της ΟΜΕΑ του Τμήματος, 

η οποία είναι υπεύθυνη για τις αξιολογήσεις των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/ήτριες 

και τον έλεγχο των βελτιώσεων. Μαζί τους συνεργάζονται στενά οι Διευθύντριες Τομέων και 

η Διευθύντρια του Εργαστηρίου. Τα πορίσματα αυτών των συνεργασιών μεταφέρονται στη 

Συνέλευση του Τμήματος, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση, σύνθεση και περαιτέρω 

ανάπτυξη και εφαρμογή των έργων των επιτροπών. Τα εργαλεία του διαδικτύου καθώς και 

των κοινωνικών δικτύων χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των αποφάσεων και των 

δράσεων των επιτροπών. 

 


