
Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 

Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

 

Η Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) του 

Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων (ΠΙ) είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του ΠΙ, 

άξονες της οποίας είναι η παροχή άριστης εκπαίδευσης, η παραγωγή πρωτότυπης 

έρευνας και καινοτόμων εφαρμογών προς όφελος της κοινωνίας και η παραγωγή 

αποφοίτων με ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος. 

 

Οι γενικοί στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΜΗΥΠ είναι: 

1) η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης  

2) η συστηματική βελτίωση των δεικτών ποιότητας όπως αυτοί προκύπτουν από 

τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων της ΜΟΔΙΠ 

3) η προώθηση της αριστείας σε φοιτητές 

4) η παραγωγή αποφοίτων οι οποίοι : 

i. ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας στο αντικείμενο της επιστήμης των Μηχανικών Η/Υ 

και Πληροφορικής και στους επαγγελματικούς τομείς που 

συνδέονται με το αντικείμενο αυτό 

ii. μπορούν να λύσουν σύνθετα προβλήματα συνδυάζοντας 

υπάρχουσες λύσεις σε υπο-προβλήματα με τρόπο 

συντεταγμένο, αποτελεσματικό, και αποδοτικό 

iii. χρησιμοποιούν εργαλεία και μεθόδους αιχμής σύμφωνα με τις 

τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα και την τεχνολογία 

iv. λειτουργούν με ήθος, επαγγελματισμό και σύμφωνα με το 

όφελος της κοινωνίας 

v. είναι εξωστρεφείς και μπορούν να μεταδώσουν τις σκέψεις και 

τα αποτελέσματά τους γραπτά και προφορικά, ώστε να 

γίνονται κατανοητοί από τους δέκτες τους 

vi. είναι ικανοί να λειτουργήσουν ως μέλη διεπιστημονικών 

ομάδων και μπορούν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο σε αυτές αν 

χρειαστεί 

vii. έχουν την ικανότητα να ενισχύουν δια βίου την τεχνογνωσία 

τους στο αντικείμενο σπουδών, ενώ αυτό εξελίσσεται 

5) η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος 

 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ το Τμήμα 

ενδεικτικά δεσμεύεται να εφαρμόσει: 

- την περιοδική αναμόρφωση του ΠΠΣ και των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

αυτού, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και τις απαιτήσεις των 

επαγγελματικών τομέων που συνδέονται με αυτή 

- το διαρκή έλεγχο και βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας με φοιτητοκεντρική 

προοπτική και ποικιλία από μέσα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

- την ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών με έναν αυξανόμενο αριθμό 

συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα 

- τη διαρκή προσέγγιση και ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, για την ενίσχυση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης 

- δράσεις εξωστρέφειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπου οι φοιτητές 

έρχονται σε άμεση επαφή με επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς 



φορείς, ώστε να κατανοήσουν τις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας σε ότι 

αφορά το αντικείμενο σπουδών τους 

- την αρμονική συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του ΠΙ και τη χρήση των υπηρεσιών που 

προσφέρει 

- τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών του ΤΜΗΥΠ και των διαδικασιών της 

φοίτησης, με έμφαση στην βελτίωση της ποιότητας των αποφοίτων 

- την υιοθέτηση ποικίλων μέσων διδασκαλίας, τα οποία ενισχύουν μεταξύ άλλων 

την πρακτική σκέψη και εφαρμογή, την εξοικείωση με τις πιο σύγχρονες 

τεχνολογίες στο αντικείμενο σπουδών, την ομαδικότητα, τον επαγγελματισμό, την 

καλλιέργεια του ήθους και την ικανότητα της δια βίου μάθησης 

 

Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΜΗΥΠ υπόκεινται σε επιθεώρηση 

και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ του ΤΜΗΥΠ 

σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

 

 


