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ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
(ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας του
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η επικοινώνηση και η διάχυση της πολιτικής ποιότητας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του
Τμήματος - ακαδημαϊκό, επιστημονικό, διοικητικό προσωπικό και τους φοιτητές τουαποτελεί την αφετηρία της συμμετοχής τους, της ανάληψης της ευθύνης και του ρόλου
που τους αναλογεί σχετικά με την εφαρμογή και τη διασφάλιση της Ποιότητας.
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η
οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του
Προγράμματος Σπουδών, προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενο του, υλοποιεί τους
στρατηγικούς στόχους ποιότητας, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης τους και
εφαρμόζει τις κατάλληλες διαδικασίες ποιότητας με τελικό στόχο τη διαρκή βελτίωση του.
Η δέσμευση των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού στην διασφάλιση της
Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποτελεί βασική επιλογή. Το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης
εκπαίδευσης και πολυεπίπεδης μόρφωσης στους φοιτητές του. Η προσπάθεια αυτή,
εδράζεται στην μεγάλη ιστορική διαδρομή του Τμήματος, αλλά και στην διαχρονικά
αποδεδειγμένη διεπιστημονική προσέγγιση του αντικειμένου που θεραπεύει. Στόχος η
παραγωγή οικονομικής γνώσης και η εφαρμογή της, μέσα από ένα Πρόγραμμα Σπουδών
που ενσωματώνει διαφορετικές εκπαιδευτικές και επιστημονικές αντιλήψεις και αφετηρίες
αλλά τελικά έχει θετικό αντίκτυπο στo σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η
διασφάλιση της Ποιότητας αποτελεί σημαντικό συστατικό για την ενίσχυση του σύγχρονου
χαρακτήρα του Προγράμματος Σπουδών, την τόνωση της διεπιστημονικότητας, της
εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της επίτευξης υψηλότερων ακαδημαϊκών και
ερευνητικών επιδόσεων.
Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ποιότητας, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
δεσμεύεται να εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:
•
•

τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, την ακαδημαϊκή και επιστημονική
ελευθερία, την δεοντολογία, την αποτροπή διακρίσεων
την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας καθώς και
της δημιουργίας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης του ακαδημαϊκού, ερευνητικού
και
διοικητικού
προσωπικού,
καθώς
και
των φοιτητών του,

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

την επάρκεια και την ορθολογική κατανομή των ανθρώπινων πόρων και των
εργαστηριακών και τεχνολογικών υποδομών με σκοπό την συνεχή ποιοτική και
αποδοτική υποστήριξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας και της εκπαιδευτικής
καθημερινότητας
την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών
την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης
την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου
την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
την προώθηση της ποιότητας και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών
της ακαδημαϊκής μονάδας
τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά
εργασίας
την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές υπηρεσιών όπως οι
διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
την διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του
συστήματος διασφάλισης ποιότητας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με την
συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού & Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών
την επίτευξη των στόχων Ποιότητας του Τμήματος, που διασφαλίζουν τη συνέχεια,
την αποτελεσματικότητα και την αποτίμηση των σχετικών δράσεων.

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δημοσιοποιείται
στον ιστότοπο του Τμήματος και κοινοποιείται, με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη (διδάσκοντες, ερευνητές, φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών,
διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, απόφοιτοι, συνεργαζόμενοι φορείς).

