1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεσμεύεται για την εφαρμογή
πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία ως Τμήματος που δίνει
έμφαση στη θεμελιώδη κατάρτιση του Μηχανολόγου Μηχανικού μέσα από ένα συμπαγές
Πρόγραμμα Σπουδών υψηλού επιπέδου, με έμφαση στην εργαστηριακότητα και τις σύγχρονες
υπολογιστικές δεξιότητες, προωθεί την εκπαίδευση Μηχανικών που να μπορούν να αντεπεξέλθουν
με αξιώσεις στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Αγοράς Εργασίας, Έρευνας και Ανάπτυξης,
υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας1 και καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις
ενδεδειγμένες διαδικασίες ποιότητας, ώστε να διασφαλίζεται η διαρκής βελτίωσή του.
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών εναρμονίζεται με την
πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας2. Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής
αυτής, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα
αποδεικνύουν:
α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,
β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
γ) την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου με αξιοποίηση
όλων των εφικτών συνεργειών με τις ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Τμήματος, των
υποψήφιων διδακτόρων και των μεταδιδακτόρων,
δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, Ακαδημαϊκοί
Υπότροφοι και βοηθοί διδασκαλίας) σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο που του ανατίθεται από το
Τμήμα,
ε) τη διασφάλιση της πληρότητας και του αδιάβλητου στις διαδικασίες αξιολόγησης των φοιτητών,
στ) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής
μονάδας,
ζ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα και τη βιομηχανία,
η) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,
θ) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του (γραμματειακή υποστήριξη, υποστήριξη
πρακτικής άσκησης κτλ) μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πληροφορικής και
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του προσωπικού υποστήριξης στις νέες τεχνολογίες και
ι) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος
διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΘ.
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Δημοσιοποίηση. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται με τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικών
Υπαλλήλων καθώς και των φοιτητών. Το βασικό κείμενο Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του
Τμήματος είναι δημοσιευμένο σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Αρχής δε
γενομένης από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018‐2019, έχει προγραμματιστεί η ενημέρωση των
νεοεισερχόμενων φοιτητών από τον Πρόεδρο σε σχέση με την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος, στο
πλαίσιο της Εκδήλωσης Υποδοχής Πρωτοετών.
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