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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ του ΔΙΠΑΕ 
 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης 

κοινωνίας αλλά και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, μεριμνά για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών των φοιτητών του ακολουθώντας καλώς ορισμένες διαδικασίες, οι 

οποίες εναρμονίζονται με την Πολιτική Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (MOΔΙΠ) του ΔΙΠΑΕ είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση και συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΔΙΠΑΕ, καθώς και για τη 

διασφάλιση της ποιότητας που σχετίζεται με την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών 

του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

και τις αρχές & κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ. Η MOΔΙΠ αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των 

διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος. 

 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δεσμεύεται να προωθεί μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών του την 

ακαδημαϊκή αριστεία, προσφέροντας υψηλής ποιότητας θεωρητική και εφαρμοσμένη εκπαίδευση, και 

ενισχύοντας τις ικανότητες, δεξιότητες και τη γόνιμη, κριτική σκέψη των φοιτητών μαζί με την καλλιέργεια 

των τεχνολογικών δεξιοτήτων τους. Το Τμήμα δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και να 

βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας. 

Ειδικότερα, το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες 

ποιότητας που θα εξασφαλίζουν: 

✓ την καταλληλότητα και την συνεχή βελτίωση της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ, με επιδίωξη 

την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

✓ την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 

✓ την βελτίωση της μάθησης των φοιτητών, τον εντοπισμό των αδυναμιών τους, και την εύρεση 

μεθόδων θεραπείας αυτών των αδυναμιών, 

✓ την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. Ειδικά όσον αφορά στο έκτακτο 

διδακτικό προσωπικό, το Τμήμα παραμένει προσηλωμένο στην εφαρμογή αξιοκρατικού και 

πλήρως διαφανούς συστήματος αξιολόγησης των εκάστοτε υποψηφίων, 

✓ την προώθηση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ 

και τη σύνδεση της διδασκαλίας με την ερευνητική διαδικασία, 

✓ την υποστήριξη των νέων ερευνητών, 

✓ την διάχυση των ερευνητικών ευρημάτων, 

✓ την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Τμήματος, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι 

σύμβουλοι σπουδών, ο εκσυγχρονισμός και ενημέρωση της βιβλιογραφίας σε θέματα της 

επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού που διατίθεται στη βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης 

Σερρών, και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, 

✓ την ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των φοιτητών, χωρίς διακρίσεις σε φύλο, θρησκεία,  

εθνικότητα ή καταγωγή , σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού συστήματος αξιών, 

✓ τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ με αυτή τη Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας δεσμεύεται για 

την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον 

προσανατολισμό του σύγχρονου προγράμματος σπουδών του, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό 

του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα & τους τρόπους επίτευξής τους, 
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με στόχο τη διαρκή βελτίωσή του. Σκοπός της λειτουργίας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών είναι η 

συμβολή στην προαγωγή της επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού και η κατάρτιση επιστημόνων 

υψηλού επιπέδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, οργανώνεται και λειτουργεί με κανόνες και 

πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:  

✓ της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,  

✓ της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,  

✓ της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών του,  

✓ της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των 

υποδομών του,  

✓ της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου του και τη λήψη αποφάσεων,  

✓ της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού του,  

✓ της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων και του σεβασμού κάθε διαφορετικότητας, 

✓ της διαφάνειας του συνόλου των δραστηριοτήτων του.  

 

Επ’ αυτού, 

 

✓ Η δήλωση πολιτικής ποιότητας του Τμήματος αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι νέο-

εισερχόμενοι φοιτητές ενημερώνονται για την πολιτική ποιότητας κατά την εκδήλωση καλώς 

ορίσματος. 

✓ Τα μέλη ΔΕΠ, και οι λοιποί διδάσκοντες, ενημερώνονται για τις υποχρεώσεις τους μέσω του 

Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ για να υποβάλλουν το ατομικό απογραφικό δελτίο και τα 

δελτία των μαθημάτων τους. 

✓ Οι φοιτητές ενημερώνονται για την αξιολόγηση των διδασκόντων από τους διδάσκοντες και τα 

μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος, προκειμένου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο 

αξιολόγησης. Εκπρόσωπος των φοιτητών συμμετέχει στην ΟΜΕΑ του Τμήματος, καθώς και στη 

Συνέλευση, όπου συζητούνται οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης. 

✓ Το Πρόγραμμα Σπουδών, τα Περιγράμματα Μαθημάτων, ο Κανονισμός και ο Οδηγός Σπουδών, οι 

Κανονισμοί Διπλωματικής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης, καθώς επίσης και όλες οι σχετικές με 

τη διδασκαλία και τις εξετάσεις ενημερώσεις και διαδικασίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. 

✓ Όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης υλοποιούνται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 

✓ Οι Εκθέσεις Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης είναι επίσης αναρτημένες στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος. Επιπλέον,  

✓ Το Μητρώο Εσωτερικών και Εξωτερικών Αξιολογητών του Τμήματος είναι αναρτημένα στην 

ιστοσελίδα, και 

✓ όλες οι διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ διενεργούνται με πλήρη διαφάνεια, μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. 

 

Τέλος υπάρχει μια σειρά από λειτουργίες του Τμήματος οι οποίες υποστηρίζονται από Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως είναι: η ηλεκτρονική γραμματεία (e-gram), η πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), και η πλατφόρμα Zoom για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 Κώστας Κλεΐδης 

   Αναπληρωτής Καθηγητής 


