ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Πολιτική Ποιότητας του ΤΙΑΔΠΑ
Το ΤΙΑΔΠΑ δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σε
συμφωνία με την ακαδημαϊκή, διδακτική και ερευνητική φυσιογνωμία του προγράμματος
σπουδών όσο και τη θεσπισμένη αποστολή και το στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Ακολούθως, η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος διαμορφώθηκε έχοντας ως
βασικούς στόχους: να ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων
Ανώτατης Εκπαίδευσης, να διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερομένων μαθημάτων, του
ερευνητικού έργου και των λοιπών υπηρεσιών, να προωθεί την αριστεία με όρους δεοντολογίας,
και να προωθεί τη διασύνδεση του προγράμματος σπουδών με την έρευνα και την αγορά
εργασίας.
Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος, τα οποία αποτελούν και δέσμευσή
του, είναι τα ακόλουθα:
 Η διατήρηση και προβολή του οράματος, της αποστολής και της προνομιακής θέσης του
Τμήματος στον ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, μέσω του στρατηγικού σχεδιασμού των
δραστηριοτήτων και εκπόνησης ετήσιων πλάνων δράσης.
 Η σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της
ποιότητας του ΕΧΑΕ και με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
 Η ενεργή επιδίωξη της ανάπτυξης κουλτούρας ποιότητας, τόσο μεταξύ των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας, όσο και στις σχέσεις του με τους κοινωνικούς εταίρους με στόχο
τη διαρκή βελτίωσή του.
 Ο κώδικας ηθικής και δεοντολογίας που ακολουθεί.
 Η διαφάνεια και η δημόσια πληροφόρηση για τις δράσεις του.
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής το Τμήμα:
 Διαμορφώνει ένα ουσιαστικό και καινοτόμο ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο
είναι παράλληλα σύγχρονο και ευέλικτο. Πέρα από την παροχή ενός στιβαρού
εκπαιδευτικού και γνωσιακού επιπέδου, το πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στη σύνδεση
του Τμήματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, όπως και στην αύξηση της
απορροφητικότητας, της κινητικότητας και της κοινωνικής συμβολής των αποφοίτων του.
 Προσδιορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το
Εθνικό και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.
 Υιοθετεί μια πολιτική επιβράβευσης της αριστείας των φοιτητών του.
 Υποστηρίζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του και προωθεί
τη σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
 Ακολουθεί εσωτερικές διαδικασίες που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση του διδακτικού
και του ερευνητικού έργου που υλοποιείται σε αυτό, όπως και των λοιπών παρεχόμενων
υπηρεσιών του.
 Συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την ετήσια ανασκόπηση
και εσωτερική επιθεώρηση του ΠΠΣ.

