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Το Τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ εφαρμόζει πολιτική ποιότητας, με σκοπό την υποστήριξη της
ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών του,
τόσο του Α΄ όσο και του Β΄ και Γ’ κύκλου. Η πολιτική αυτή διαπνέεται από αρχές οι οποίες
εξασφαλίζουν την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας, την δημόσια λογοδοσία και την
ανάληψη ευθύνης από κάθε μέλος του Τμήματος. Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την
επιλογή, την αξιολόγηση και τον επανακαθορισμό των μέσων και των τρόπων επίτευξης του
στόχου για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας κάθε πτυχής της ακαδημαϊκής
λειτουργίας.
για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας κάθε πτυχής της ακαδημαϊκής λειτουργίας.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Γεωπονίας του ΠΔΜ επικεντρώνεται στη:






Συνεχή βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του
Συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής των μελών του
Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα
Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική
κοινότητα του έργου του
Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

 Τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
 Τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της
διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του
Τμήματος και του Ιδρύματος.
Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:
 Την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
 Την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Τμήματος, των μελών του προσωπικού
και των φοιτητών/φοιτητριών, καθώς και του ρόλου που τους αναλογεί για τη
διασφάλιση της ποιότητας
 Τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών και της δεοντολογίας, την αποτροπή των
διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση
ποιότητας
 Τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της
καινοτομίας
 Τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη συμμόρφωσή του με το
ειδικό πρότυπο της ΕΘΑΑΕ
 Την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των
υποδομών
 Τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία
του Τμήματος.
 Την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
Ειδικότερα το Τμήμα Γεωπονίας του Π.Δ.Μ. μεριμνά για το προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του (ΠΠΣ), το διδακτικό και ερευνητικό έργο, την ομαλή και αποτελεσματική
λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του:
 Σχεδιάζει, τροποποιεί και βελτιώνει το ΠΠΣ του με διαφάνεια και συμμετοχή όλων
των εμπλεκόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές
απαιτήσεις και διδακτικές ανάγκες ώστε να επιτυγχάνει μαθησιακά αποτελέσματα
και προσόντα όπως αυτά περιγράφονται στα περιγράμματα μαθημάτων και να






















προσφέρει προσόντα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης
Εκπαίδευσης
Προωθεί την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου:
Με τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου διδασκόντων διά της εφαρμογής των σχετικών
νόμων και εγκυκλίων για την επιλογή και εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού.
Με τη μέριμνα για τη διαρκή βελτίωση του διδακτικού έργου των μελών του
διδακτικού προσωπικού, αξιοποιώντας μεθόδους αυτοαξιολόγησης και τακτικής
εξαμηνιαίας αξιολόγησης από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος. Με
την υποβολή των ετήσιων Προτύπων Εσωτερικής Αξιολόγησης που υποβάλλονται
στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου.
Με την αξιοποίηση ποικιλίας διδακτικών μεθόδων και τεχνικών
Με την αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ)
Με τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και γόνιμης επικοινωνίας φοιτητών/τριών και
διδακτικού προσωπικού. Σε αυτό συμβάλλει η διαμόρφωση, κοινοποίηση και πιστή
τήρηση του προγράμματος ωρών συνεργασίας.
Με τη φροντίδα για την ομαλή υλοποίηση του ωρολογίου προγράμματος
Με τη διαρκή βελτίωση των υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλισμού
Με τον θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου
Με τη μέριμνα για τη διασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και την
καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών που επιτρέπουν τη φοίτηση ατόμων με
αναπηρία.
Με την ενθάρρυνση της μαθησιακής και ερευνητικής αυτονομίας των φοιτητών και
φοιτητριών του Τμήματος.
Με τη διευκόλυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των φοιτητών και φοιτητριών
του Τμήματος σε προγράμματα φοιτητικής κινητικότητας.
Μεριμνά για την ποιότητα και την ποσότητα του ερευνητικού έργου των μελών της
ακαδημαϊκής μονάδας:
Υλοποιώντας ετήσια καταγραφή του ερευνητικού έργου στο πλαίσιο
αυτοαξιολόγησης, μέσω των ετήσιων Προτύπων Εσωτερικής Αξιολόγησης που
υποβάλλονται στη ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου.
Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των διδασκόντων σε μεταπτυχιακά προγράμματα,
διεθνή και ελληνικά συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα.
Υποστηρίζοντας τη διεθνή κινητικότητά τους.
Προωθώντας τη σύνδεση της έρευνας με τις υπαρκτές ανάγκες της αγροτικής
παραγωγής, ιδιαίτερα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας.
Αναλαμβάνοντας δράσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των
καλών πρακτικών μεταξύ των συνεργαζόμενων παραγωγών.
Μεριμνώντας για την ποιότητα της γραμματειακής και άλλων μορφών υποστήριξης
του τμήματος, ενημερώνει τη διοίκηση για ελλείψεις στις υλικοτεχνικές υποδομές
του και στη λειτουργία των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Π.Δ.Μ. και παράλληλα
καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύει το Τμήμα στην καλλιέργεια σχέσεων σεβασμού και
αποδοχής μεταξύ όλων των μελών του καθώς και την ανάπτυξη πνεύματος εθελοντισμού.
Η εξωστρέφεια του Τμήματος και η σύναψη δεσμών με την τοπική κοινωνία αποτελεί επίσης
πρωτεύοντα στόχο και υλοποιείται:
 Με τη διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων και της έρευνας
που διεξάγεται σε αυτα με τις παραγωγικές ανάγκες
 Με τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και των καλών πρακτικών
 Με την ανάληψη κοινωνικών δράσεων από την εθελοντική ομάδα των φοιτητών και
φοιτητριών του.

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΠΔΜ μεριμνά για την καλή συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ
του Ιδρύματος. Φροντίζει για την κοινοποίηση με κάθε τρόπο της Πολιτικής Ποιότητας στην
οποία δεσμεύεται σε όλα τα μέλη του, παλιά και νεοεισερχόμενα, τόσο με την ανάρτηση της
Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ στην ιστοσελίδα του, τις τελετές υποδοχής
πρωτοετών, την επικοινωνία του διδακτικού και λοιπού προσωπικού με τους φοιτητές και τις
φοιτήτριές του. Μεριμνά για την επικαιροποίηση και την ποιότητα της ιστοσελίδας του ώστε
αυτή να είναι διαρκώς έγκυρη πηγή πληροφόρησης για τα μέλη του.

