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Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει εναρμονίσει την 

Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.) με την 

Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Θ.. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντέλεσε καταλυτικά στην 

ανάπτυξη και υποστήριξη συγκεκριμένης πολιτικής και στρατηγικής ποιότητας καθώς και 

στην εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών.   

 

Αποστολή 

Αποστολή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης είναι  

i. Να καλλιεργεί και να προάγει την πολιτική επιστήμη καθ’ ολοκληρίαν με τη 

θεωρητική και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.  

ii. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια τα οποία εξασφαλίζουν την 

άρτια κατάρτισή τους, για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

iii. Να συμβάλει στην εμπέδωση της πολιτικής ανάλυσης ως μεθόδου προσέγγισης των 

εσωτερικών και διεθνών κοινωνικών φαινομένων.  

iv. Να καταρτίζει στελέχη διοίκησης και προγραμματισμού του κρατικού μηχανισμού και 

των οργανισμών της δημόσιας διοίκησης και των διεθνών οργανισμών, 

συμπεριλαμβανομένων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Όραμα 

Στο όραμα του Τμήματος περιλαμβάνονται: 

 η εναρμόνιση του Τμήματος με το μοντέλο των σύγχρονων ανοικτών στην κοινωνία 

Tμημάτων, που παράγουν προστιθέμενη αξία στις κοινωνίες όπου λειτουργούν, 

 η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος μέσω της τακτικής διοργάνωσης διεθνών 

συνεδρίων, καθώς και διαρκών προσκλήσεων ερευνητών μεγάλου κύρους και 

εγνωσμένης αξίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό για διαλέξεις, ανοικτές στο κοινό 

της πόλης, που δίνουν τη δυνατότητα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του να γνωρίσουν διακεκριμένους επιστήμονες, από την αλλοδαπή ή την 

ημεδαπή, και να έχουν παρακολουθήσει, ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους, δια ζώσης 

ή εξ αποστάσεως, διαλέξεις ειδικών γύρω από σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις ή 

καινοτόμες δράσεις, και στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος να αναπτύξουν έναν γόνιμο 

επιστημονικό διάλογο με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται στο 

προσκήνιο της έρευνας στα γνωστικά πεδία που θεραπεύονται στο Τμήμα, να 



ενημερωθούν για νέες τάσεις στον χώρο της πολιτικής επιστήμης, να αναδείξουν τη 

δική τους αξιόλογη έρευνα, αλλά και να προβάλουν τα επιτεύγματα του Τμήματος και 

τη συνεισφορά του στα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει 

 η βελτίωση της διεθνούς παρουσίας του, μέσω ενίσχυσης της έρευνας των μελών Δ.Ε.Π. 

και δημοσιεύσεων του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού σε διεθνή περιοδικά  

 η ενδυνάμωση καθηγητών και φοιτητών, δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες 

διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες εναρμονίζονται με τα σύγχρονα δεδομένα και 

απαιτήσεις, 

 Η σύνδεση των  πανεπιστημιακών σπουδών με την αγορά εργασίας. 

 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος 

ακολουθεί την Αναθεωρημένη Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Θ. και στοχεύει στην 

υποστήριξη του ακαδημαϊκού περιεχομένου και του επιστημονικού προσανατολισμού του 

Π.Π.Σ. Διαμορφώνεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και 

την ισχύουσα νομοθεσία και αποτελεί βασική προτεραιότητα όλων των δραστηριοτήτων 

του Τμήματος. Πρόκειται για μια συνεχή, συλλογική διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης 

του παραγόμενου έργου στους ακόλουθους άξονες: 

 Ενίσχυση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. 

 Υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας 

 Εξωστρέφεια 

 Άνοιγμα στην κοινωνία με σεβασμό στις Ευρωπαϊκές αξίες 

 Προσβασιμότητα 

 Βιωσιμότητα 

Μέσα από αυτούς του άξονες επιδιώκεται η δημιουργία ενός Προγράμματος 

Σπουδών το οποίο ανταποκρίνεται στην παραγωγή μαθησιακών αποτελεσμάτων και την 

ανάπτυξη επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 

το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέσα από ένα διδακτικό έργο που 

αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού 

προσωπικού εξασφαλίζεται από την αυστηρή τήρηση του εθνικού θεσμικού πλαισίου της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο προβλέπει δημόσιο διεθνή διαγωνισμό τόσο για κάθε 

νέα θέση όσο και κάθε εξέλιξη από βαθμίδα σε βαθμίδα. Επιπρόσθετα τα προσόντα του 

διδακτικού προσωπικού ενισχύονται διαχρονικά με πολλούς τρόπους, όπως η συμμετοχή 

σε συνέδρια, η ανταλλαγή γνώσης μέσω των σχετικών συναντήσεων, η ενσωμάτωση των 

υποδείξεων είτε από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές είτε από τους φορείς αξιολόγησης 

και πιστοποίησης, η συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης της διδασκαλίας που 

παρέχονται από το Δ.Π.Θ. και από κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Αντίστοιχα και με το 

ερευνητικό έργο, το οποίο υποστηρίζεται σε επίπεδο Δ.Π.Θ. από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας. Ανάλογη προσπάθεια καταβάλλεται για τη σύνδεση της διδασκαλίας 

με την έρευνα. 



Η ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος (στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών) 

οργανώνει τη διεξαγωγή της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές, και τη 

συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στην καταχώρησή τους στο 

πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ για την εξαγωγή αναφορών και ετήσιων εκθέσεων 

αξιολόγησης. Η OM.E.A. έχει συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του Προγράμματος 

Σπουδών του Τμήματος μέσα από αυτές τις διαδικασίες. 

Το διδακτικό προσωπικό μεταφέρει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές τόσο τις 

προσωπικές ερευνητικές εμπειρίες όσο και αυτές που αποκτώνται μέσω των διαδικασιών 

έρευνας και διάχυσης γνώσης. O προσανατολισμός του Τμήματος στην έρευνα 

αντανακλάται τόσο στα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. 

όσο και στη διδασκαλία. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία, σε προπτυχιακό επίπεδο, 

δίδεται σημασία σε μαθήματα που ενισχύουν τις επαγγελματικές διεξόδους και προοπτικές 

μελλοντικών αποφοίτων (μάνατζμεντ, ποσοτικές μέθοδοι, στατιστική, ευρωπαϊκές 

σπουδές, διεθνείς σπουδές). Το Τμήμα, τέλος, είναι ενεργό (και μέσω του εργαστηρίου 

γεωπολιτικών αναλύσεων) στη διεξαγωγή εκδηλώσεων, (σεμιναρίων, ημερίδων) και άλλων 

επιστημονικών δράσεων σχετικών με τα αντικείμενα που θεραπεύει, στα οποία μεγάλος 

αριθμός φοιτητών συμμετέχει ενεργά.  

Σε όλα αυτά συντελεί το πλήθος και η ποιότητα των πολύ καλά οργανωμένων 

υποστηρικτικών δομών του Δ.Π.Θ. 

Η ποιότητα του Προγράμματος Σπουδών διαφυλάσσεται από τη διενέργεια της 

ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προγράμματος Σπουδών καθώς και τη συνεργασία 

της OM.E.A. με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος. Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας 

περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις και στρατηγικές που ανατροφοδοτούνται και 

βελτιώνονται διαρκώς με την ενεργό συμμετοχή όλου του ανθρώπινου δυναμικού του 

Τμήματος (διδακτικό προσωπικό, φοιτητές/τριες, εργαστηριακό προσωπικό, διοικητικό 

προσωπικό). 

Η πολιτική ποιότητας όπως και η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος διασφαλίζεται 

μέσα από τη θέσπιση Ειδικών Επιτροπών και ενεργειών της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος: 

1. Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών 

2. Υπεύθυνο  Προγράμματος ERASMUS  

3. Υπεύθυνο διαχείρισης Ιστοσελίδας του Τμήματος 

Η OM.E.A. εργάστηκε προκειμένου να συμβάλει στη συγκρότηση της Πολιτικής 

Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος και στη συνέχεια στην κοινοποίησή της στους 

εμπλεκόμενους. Παρακολουθεί την εφαρμογή της μέσω διαρκούς αλληλεπίδρασης με όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη και είναι σε θέση να προτείνει αναθεώρηση κάθε φορά που 

προκύπτουν νέα δεδομένα και νέες συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Η πιθανή αλλαγή της παρούσας Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας από τη 

Συνέλευση του Τμήματος θα λάβει υπόψη της τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 Την Εθνική Νομοθεσία για την Ανώτατη Εκπαίδευση 



 Την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ. 

 Τις συστάσεις του Δ.Π.Θ. για την Π.Δ.Π. των επιμέρους Τμημάτων του Δ.Π.Θ. 

 Πιθανές συστάσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

 Τον Κανονισμό Λειτουργίας (και το Πρόγραμμα Σπουδών που αποτελεί τμήμα του), τον 

Οδηγό Σπουδών και το Παράρτημα διπλώματος, και ιδιαίτερα τις αναφορές στον 

σκοπό, τους στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη δομή και τον Προσανατολισμό 

του Προγράμματος  Προπτυχιακών Σπουδών 

 Τις παρατηρήσεις των φοιτητριών και φοιτητών, όπως καταγράφονται μέσα την ανά 

εξάμηνο αξιολόγηση μαθημάτων  

 και, επικουρικά, την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας, που εφαρμόζουν άλλα Τμήματα 

Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

Η παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης 

υιοθετήθηκε ομόφωνα από την υπ’αρ. 30/23.3.2022 Συνέλευση του Τμήματος και θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (http://polsci.duth.gr) προς ενημέρωση των 

ενδιαφερομένων. 


