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Πολιτική Ποιότητας
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής από την Ίδρυσή του προκειμένου να
ανταποκριθεί στην αποστολή του, έχει υιοθετήσει τις παρακάτω αρχές ποιότητας για την
εκπαιδευτική του φυσιογνωμία:
1. Δομή και οργάνωση του προγράμματος Σπουδών που να εξυπηρετεί το
διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου και να διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από τη
γνώση στην εφαρμογή και την ικανότητα σύνθεσης
2. Διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω ενσωμάτωσης
νέας επιστημονικής γνώσης, υιοθέτησης νέων μεθόδων διδασκαλίας και αλληλεπίδρασης με
την αγορά εργασίας, αποφοίτους και φοιτητικό σώμα, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πλέον
σύγχρονες εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις.
3. Συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ έρευνας και διδασκαλίας και ενεργού εμπλοκής των
προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στην ερευνητική διαδικασία.
4. Συνεχής αναβάθμιση υποδομών και παρεχόμενων διοικητικών και υποστηρικτικών
υπηρεσιών.
Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί
το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας,
καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις
ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη
διαρκή βελτίωσή του .
Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί
το σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας,
καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους και εφαρμόζει τις
ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη
διαρκή βελτίωσή του.

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ)
της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι πλήρως εναρμονισμένη με την
πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του
έργου.
Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του
Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη
εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΤΕΤΔ υπόκεινται σε
επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε
συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Συγκεκριμένα για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας το ΤΕΤΔ δεσμεύεται να εφαρμόσει
διαδικασίες ποιότητας που θα διασφαλίζουν:
α) Την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.
β) Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,
γ) Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
δ) Την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
ε) Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ερευνητικού έργου των μελών
της ακαδημαϊκής μονάδας
στ) τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα
ζ) Το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας
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η) Την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,
θ) 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.

Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Ποιόττηας
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος, οι επιδόσεις του βάσει προκαθορισμένων δεικτών,
καθώς και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών δημοσιοποιούνται και διαχέονται στα
εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του αλλά και
οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με
το ρόλο που τους αναλογεί.
Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) του
Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
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