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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΔΙ-ΕΛΜΕΠΑ 

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και για την αποτελεσματική 

λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. Το αρμόδιο 

όργανο για τη διοίκηση και διαχείριση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΕΛΜΕΠΑ 

είναι η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.). Η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει την ευθύνη για την οργάνωση, 

λειτουργία και συνεχή βελτίωση του ΕΣΔΠ, την εφαρμογή και τον συντονισμό των διαδικασιών εσωτερικής 

αξιολόγησης των ακαδημαϊκών και υπηρεσιακών μονάδων, καθώς και την υποστήριξη των διαδικασιών 

εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της 

ΕΘ.Α.Α.Ε. (ΒΛΕΠΕ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΜΕΠΑ). 

 

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας εναρμονίζεται 

με την γενικότερη πολιτική διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο. Σκοπός της είναι να διαμορφώσει και να διατυπώσει το Τμήμα τεκμηριωμένη κριτική 

άποψη για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου από το προσωπικό, με βάση μετρήσιμα αντικειμενικά 

κριτήρια και δείκτες γενικά κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας 

του Τμήματος επικεντρώνεται στη διασφάλιση των στόχων του μέσω του εντοπισμού εντοπισμό των 

παραγόντων που εμποδίζουν την βέλτιστη εξέλιξη στην εκπαίδευση των φοιτητών και στη ροή της 

αποφοίτησης, καθώς και την παρακολούθηση της ερευνητικής δραστηριότητας, έτσι ώστε να προκύπτει η 

σκοπιμότητα παρεμβάσεων με στόχο: 

 Τη βελτίωση, την τυποποίηση και τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, 

 την επιτυχία της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγραμματισμού σε θέματα προσωπικού, 

αναθέσεων διδασκαλίας και επικοινωνίας καθηγητών-φοιτητών, 

 τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ανθρώπινων κυρίως πόρων, συμπεριλαμβανομένων των 

μελών ΔΕΠ, υποτρόφων ΥΠΕΠ, ακαδημαϊκών υποτρόφων και άλλων κατηγοριών διδασκόντων, 

 την εξέλιξη και τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών μέσων, όπως το υλικό παρουσιάσεων, οι 

ασκήσεις πράξης και τα εργαστήρια, 

 την ενίσχυση της συμμετοχής των εμπλεκομένων μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, 

 την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών (π.χ. σε θέματα χρήσης 

σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων στη διδασκαλία (π.χ. δημιουργία βίντεο στο youtube, ή χρήση συγχρόνων 

στατιστικών πακέτων επεξεργασίας δεδομένων, αλλά και των μορφωτικών αναγκών των φοιτητών (π.χ. 

κάλυψη ελλειμμάτων από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 

 την εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος μέσω συνεργασιών με άλλα ιδρύματα, 

αλλά και εσωτερικών συνεργασιών μεταξύ των μελών ΔΕΠ, 

 την καταγραφή του ύψους της χρηματοδότησης στην έρευνα του Τμήματος. 

 

Αξιοποιώντας την πολιτική και την εμπειρία του Ιδρύματος και του Τμήματος, εστιάζουμε στους παρακάτω 

δείκτες ποιότητας (βλέπε και Β9) 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΠΔΔΙ/ΕΛΜΕΠΑ 

 Α1. Αναβάθμιση και συνεχής βελτίωση του διδακτικού έργου 

 Β.1. Ενίσχυση και προαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας και της καινοτομίας 

 Γ.1.Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος 

 Δ.1. Ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 
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Αξιοποίηση και Διάχυση Αποτελεσμάτων Διερεύνησης Ποιότητας. 

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας με πρωτοβουλία της ΟΜΕΑ, συνεργάζεται με τα μέλη 

ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ αλλά ακόμα και προπτυχιακούς φοιτητές για να συγκεντρώσει στοιχεία που αφορούν τις 

δυσκολίες/ευκολίες σπουδών για τους φοιτητές του Τμήματος. Η αποτύπωση της πραγματικής εικόνας 

δίνει τη δυνατότητα στο Τμήμα να σχεδιάζει και να θέτει ρεαλιστικούς στόχους και στρατηγικές 

ανάπτυξης, στο πλαίσιο του πενταετούς προγραμματισμού του. Για την υλοποίηση των στόχων το Τμήμα 

εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν τους ακόλουθους στόχους και δράσεις. 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση, τόσο σε επίπεδο 

Τμήματος, όσο και στη βελτίωση ανάπτυξης κάθε μέλους Δ.Ε.Π. ξεχωριστά. 

 Βελτίωση ποιότητας της διδασκαλίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Εισαγωγή 

νέων μεθόδων διδασκαλίας ώστε να δραστηριοποιηθεί το ενδιαφέρον των φοιτητών και να 

αυξηθεί η προσέλευσή τους στις θεωρητικές διαλέξεις. 

 Σαφείς ακαδημαϊκοί στόχοι. Βελτίωση της διαδικασίας διαμόρφωσης ερευνητικής στρατηγικής και 

περαιτέρω βελτίωση των ερευνητικών εκροών με δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, αλλά και 

συγγράμματα κατάλληλα για τους φοιτητές. 

 Βελτίωση των διοικητικών λειτουργιών (χρήση ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης στη Γραμματεία), 

λειτουργία της βιβλιοθήκης κ.α. 

 Ανάπτυξη και θεσμοθέτηση σχέσεων συνεργασίας τόσο με παραγωγικούς, όσο και διαχειριστικούς 

φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 


