ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΦΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
α) ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ ΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Τμιμα Χθμείασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων
είναι προςθλωμζνο ςτθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ ςτουσ φοιτθτζσ
του ςτα επιςτθμονικά πεδία τθσ Χθμείασ αλλά και ςτθν προςπάκεια ανάπτυξθσ ενόσ
δθμιουργικοφ περιβάλλοντοσ ζρευνασ και εργαςίασ για το προςωπικό του. Η δζςμευςθ των
μελϊν ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικθτικοφ προςωπικοφ του Τμιματοσ για τθ ςυνεχι βελτίωςθ
του διδακτικοφ-ερευνθτικοφ ζργου και των παρεχόμενων υπθρεςιϊν αποτελεί ςτρατθγικι
επιλογι διοίκθςθσ και ευκφνθσ.
Το όραμα του Τμιματοσ είναι να ςυνεχίςει να υπθρετεί ςτόχουσ εκπαιδευτικοφσ,
ερευνθτικοφσ, πολιτιςτικοφσ και ευρφτερα κοινωνικοφσ, με προςιλωςθ ςτισ αρχζσ τθσ
επιςτθμονικισ δεοντολογίασ, τθσ λογοδοςίασ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ
προςφορασ.
Το Τμιμα ζχει υιοκετιςει και εφαρμόηει ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ποιότθτασ, θ οποία
είναι απόλυτα ςυνδεδεμζνθ με το νομικό και κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία
του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Μζςα από τθν υιοκζτθςθ, αναςκόπθςθ, επαναςχεδιαςμό και επαναπροςδιοριςμό
τθσ πολιτικισ ποιότθτασ, το Τμιμα δεςμεφεται ςτο να επιτφχει ακόμα υψθλότερεσ
επιδόςεισ. Με αυτι τθ ςτρατθγικι κα αναδείξει αξίεσ, πρότυπα και παραδείγματα, ϊςτε να
ςυμβάλει ςτθν επιδίωξθ ολόκλθρου του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων για διδακτικά και
ερευνθτικά αποτελζςματα υψθλισ ποιότθτασ για να ςτθριχκεί μια ςτακερι πορεία γνιςιασ
ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα.

β) ΤΝΔΕΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΜΕ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΙΔΡΤΜΑΣΟ (ΠΙ)
Το Τμιμα Χθμείασ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (ΠΙ)
ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει ςυγκεκριμζνθ επίςθμθ πολιτικι Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, θ
οποία αποτελεί μζροσ τθσ ςτρατθγικισ του Ιδρφματοσ.
Στθν ανάπτυξθ και εφαρμογι τθσ πολιτικισ αυτισ, με τισ κατάλλθλεσ δομζσ και
διαδικαςίεσ, ςυμμετζχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εςωτερικοί παράγοντεσ (όργανα
διοίκθςθσ, μζλθ ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικθτικό προςωπικό και φοιτθτζσ του Τμιματοσ).
Η πολιτικι του Τμιματοσ για τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ και θ ςτρατθγικι εφαρμογισ
τθσ υλοποιοφνται μζςω τθσ ΟΜΕΑ, ςε ςυνεργαςία με τθ Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ
(ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων.
Για τθ διαςφάλιςθ και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ και
ερευνθτικοφ ζργου, κακϊσ και για τθν αποτελεςματικι λειτουργία και απόδοςθ των
υπθρεςιϊν του, το Τμιμα ςυμμορφϊνεται με τα κριτιρια που ορίηονται ςτο άρκρο 72.2
του Νόμου 4009/2011.
Η πολιτικι αυτι υποςτθρίηει κυρίωσ:
 τθν οργάνωςθ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Τμιματοσ
 τθν ανάλθψθ των ευκυνϊν τθσ θγεςίασ του Τμιματοσ και των επιμζρουσ μονάδων
αυτοφ, των μελϊν του διδακτικοφ, διοικθτικοφ και άλλου προςωπικοφ και των

φοιτθτϊν, κακϊσ και τον ρόλο που τουσ αναλογεί ςχετικά με τθ διαςφάλιςθ
ποιότθτασ
 τθ διαφφλαξθ των ακαδθμαϊκϊν αρχϊν, τθσ δεοντολογίασ, τθν αποτροπι
διακρίςεων, τθν ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ εξωτερικϊν φορζων ςτθ διαςφάλιςθ
ποιότθτασ
 τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ μάκθςθσ και τθσ διδαςκαλίασ, τθσ ζρευνασ και τθσ
καινοτομίασ
 τθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ του προγράμματοσ ςπουδϊν και τθ ςυμμόρφωςι του με
το ειδικό πρότυπο τθσ ΑΔΙΠ
 τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ των υπθρεςιϊν και τθν ανάπτυξθ και διατιρθςθ
των υποδομϊν
 τθ διάκεςθ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των αναγκαίων πόρων για τθ λειτουργία
του Τμιματοσ
 τθν ανάπτυξθ και ορκολογικι κατανομι του ανκρϊπινου δυναμικοφ
Οι βαςικοί άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ δομείται θ Πολιτικι Διαςφάλιςθσ και
Βελτίωςθσ τθσ Ποιότθτασ του Τμιματοσ και οι οποίοι ςυνδζονται και αποτελοφν μζροσ τθσ
στρατηγικής του ΠΙ είναι οι εξής:
1. Η ςυνεχισ αναμόρφωςθ και βελτίωςθ του Προγράμματοσ Προπτυχιακϊν Σπουδϊν
(ΠΠΣ) του Τμιματοσ.
2. Η ενίςχυςθ τθσ φοιτθτοκεντρικισ μάκθςθσ ςτον ςχεδιαςμό του ΠΠΣ.
3. Η βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και τθσ επίδοςθσ των φοιτθτϊν του Τμιματοσ.
4. Η μείωςθ του ποςοςτοφ των φοιτθτϊν που εγκαταλείπουν ι κακυςτεροφν να
ολοκλθρϊςουν τισ ςπουδζσ τουσ.
5. Η ενίςχυςθ του πολυεπίπεδου ερευνθτικοφ ζργου ςτο Τμιμα.
6. Η παραγωγι περιςςότερων και ςθμαντικισ επίδραςθσ άρκρων ςε διεκνοφσ κφρουσ και
αναγνϊριςθσ επιςτθμονικά περιοδικά κακϊσ και ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ και πρακτικά
ςυνεδρίων με κριτζσ.
7. Η ςυνεχισ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ του διδακτικοφ ερευνθτικοφ, κακϊσ και
διοικθτικοφ και άλλου προςωπικοφ του Τμιματοσ.
8. Επίλυςθ προβλθμάτων υποδομϊν (π.χ. κτθριακϊν προβλθμάτων, ςυντιρθςθσ
οργανολογιϊν).
9. Η ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ των Τμθμάτων / των Σχολϊν του ΠΙ ςε προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν.
10. Η ενίςχυςθ των προγραμμάτων διακρατικισ ςυνεργαςίασ που προςβλζπουν ςτθν
κινθτικότθτα φοιτθτϊν και διδακτικοφ προςωπικοφ.
11. Η ενίςχυςθ ςυνεργαςιϊν με άλλα ιδρφματα του εξωτερικοφ και του εςωτερικοφ, θ
διάχυςθ και θ ενίςχυςθ ερευνθτικϊν ζργων και ευρφτερων ςυνεργειϊν, κακϊσ επίςθσ
και θ ποιοτικι και ποςοτικι βελτίωςθ τθσ παραγωγισ ερευνθτικοφ ζργου.
12. Η ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειασ του Τμιματοσ.
13. Η προςζλκυςθ μελϊν ΔΕΠ υψθλοφ επιπζδου από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.
14. Η ςυμβολι του Τμιματοσ ςτθν επιδιωκόμενθ ςυνεργαςία του ΠΙ με τουσ ςυντάκτεσ
των πινάκων παγκόςμιασ κατάταξθσ Πανεπιςτθμίων για τθν καλφτερθ προβολι τθσ
ποιότθτασ του Τμιματοσ και γενικότερα του Ιδρφματοσ διεκνϊσ.
15. Η επίλυςθ προβλθμάτων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του διοικθτικοφ ζργου.

16. Η ςυμβολι του Τμιματοσ ςτθν επιδιωκόμενθ εφαρμογι μζτρων μείωςθσ των ρφπων
και τθσ περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ που προκαλεί το Πανεπιςτιμιο λόγω τθσ
λειτουργίασ του.
17. Η δθμιουργία νζων, ιδίωσ διακλαδικϊν ι και διιδρυματικϊν Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (ΠΜΣ).
18. Η αξιοποίθςθ εναλλακτικϊν πθγϊν χρθματοδότθςθσ (ςυμμετοχι ςε διεκνι
προγράμματα, χορθγίεσ/δωρεζσ).
19. Η ςυμβολι του Τμιματοσ ςτθν πολιτικι του ΠΙ για ςυνεχι οργάνωςθ και υλοποίθςθ
δραςτθριοτιτων άμεςθσ και ζμμεςθσ υποςτιριξθσ ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων.
Οι διαδικαςίεσ αυτζσ υποςτθρίηονται από τισ ακόλουκεσ δομζσ και δράςεισ ςυνεχοφσ
παρακολοφκθςθσ του ΠΠΣ:
 Επιτροπή Προπτυχιακών πουδών (ΕΠ), θ οποία προτείνεται από τον Πρόεδρο του
Τμιματοσ και εγκρίνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ (ΣΤ). Η ΕΠΣ ζχει τθν ευκφνθ
(α) του ςχεδιαςμοφ του ΠΠΣ το οποίο ειςθγείται για ζγκριςθ ςτθ ΣΤ, (β) του
εντοπιςμοφ τυχόν προβλθμάτων κατά τθν υλοποίθςθ του ΠΠΣ και ειςιγθςθ
αντιςτοίχων λφςεων ςτθ ΣΤ, (γ) τθν παρακολοφκθςθ και ενςωμάτωςθ των εξελίξεων
των ΠΠΣ άλλων Τμθμάτων Χθμείασ.
 Ομάδα Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (ΟΜΕΑ), θ οποία είναι υπεφκυνθ για το ςυντονιςμό
των διαδικαςιϊν εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του Τμιματοσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, κακορίηει
τα μακιματα/εργαςτιρια και τουσ αντίςτοιχουσ διδάςκοντεσ που κα αξιολογθκοφν
κάκε ακαδθμαϊκό ζτοσ, ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ των ετιςιων εκκζςεων εςωτερικισ
αξιολόγθςθσ, κακϊσ και των εκκζςεων εξωτερικισ αξιολόγθςθσ. Επεξεργάηεται και
παρουςιάηει ςτθ ΣΤ τα αποτελζςματα όλων των παραπάνω ενεργειϊν και προτείνει
μεκόδουσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ προσ τουσ φοιτθτζσ του
Τμιματοσ.
 Ετήςια Εςωτερική Αξιολόγηςη (ΕΕΕ) του Σμήματοσ, θ οποία διεξάγεται με τθ
ςυνδρομι τθσ ΟΜΕΑ, των φοιτθτϊν που ςυμπλθρϊνουν κατάλλθλα θλεκτρονικά
ερωτθματολόγια (τα ερωτθματολόγια ιταν ζντυπα μζχρι το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2017 2018) και των υπαλλιλων τθσ Γραμματείασ του Τμιματοσ. Τα αποτελζςματα τθσ
εςωτερικισ αξιολόγθςθσ παρουςιάηονται μζςω τθσ αντίςτοιχθσ ζκκεςθσ, θ οποία
υποβάλλεται ςτθ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και αναρτάται τόςο ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ όςο και ςε εκείνθ του Τμιματοσ. Στθν ετιςια εςωτερικι ζκκεςθ
παρουςιάηονται όλεσ οι επιδόςεισ του Τμιματοσ. Η ζκκεςθ αυτι ςυηθτείται ςτθ ΣΤ, θ
οποία λαμβάνει ςχετικζσ αποφάςεισ για διορκωτικζσ παρεμβάςεισ όπου είναι
απαραίτθτεσ.
 Εξωτερική Αξιολόγηςη του Σμήματοσ, θ οποία διενεργείται ςε τακτικι βάςθ είτε
οργανωμζνθ από τθν ΑΔΙΠ είτε από το ίδιο το Τμιμα. Τα μζλθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ είναι Ζλλθνεσ κακθγθτζσ πανεπιςτθμίων τθσ αλλοδαπισ κακϊσ και
εμπειρογνϊμονεσ από τθ Χθμικι Βιομθχανία, οι οποίοι επιςκζπτονται το Τμιμα και
εφαρμόηουν διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα αξιολόγθςθσ. Τα αποτελζςματα αυτϊν των
αξιολογιςεων παρουςιάηονται ςτισ αντίςτοιχεσ εκκζςεισ οι οποίεσ δθμοςιοποιοφνται
με ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ αλλά και ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ ΜΟΔΙΠ και
τθσ ΑΔΙΠ, όταν ζχουν οργανωκεί από τθν τελευταία. Οι επιςθμάνςεισ των επιτροπϊν
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ είναι δεςμευτικζσ για το Τμιμα και τισ λαμβάνει υπ’ όψιν του
για τθν ανάλθψθ κατάλλθλων δράςεων.

γ) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΕ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
Η πολιτικι διαςφάλιςθσ ποιότθτασ επικοινωνείται ςτουσ φοιτθτζσ μασ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του Τμιματοσ και κάκε φορά που πραγματοποιείται μαηικι ενθμζρωςθ των
φοιτθτϊν όπωσ για παράδειγμα ςτο καλωςόριςμα των πρωτοετϊν φοιτθτϊν και ςτθν
τακτικι ενθμζρωςθ των τεταρτοετϊν φοιτθτϊν κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.

