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Πολιτική του Τμήματος Μαθηματικών για τη Διασφάλιση της Ποιότητας  

Το Τμήμα Μαθηματικών, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ).  

Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και 
τον ακαδημαϊκό προσανατολισμό του ΠΠΣ-ως εισαγωγικού στη Μαθηματική Επιστήμη σε όλο το εύρος 
της, ακολουθώντας τη διαρκή εξέλιξή της, προωθεί με σαφήνεια τον σκοπό και το αντικείμενο του ΠΠΣ, 
υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος και καθορίζει τις ενδεικνυόμενες ενέργειες και τους 
τρόπους μέσω των οποίων μπορούν αυτοί να επιτευχθούν με απώτερο σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. 

Η πολιτική διασφάλισης της ποιότητας του Τμήματος Μαθηματικών εστιάζει: 

• στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ΠΠΣ, και τη διαρκή αναβάθμισή του μέσω της 
θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησής του, προάγοντας τη γνώση και την εξειδίκευση 
στους τομείς των Θεωρητικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Στατιστικής, 
Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής,  

• στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος παρέχοντας ανώτατη εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου, δίνοντας έμφαση στη μάθηση με κέντρο τον φοιτητή και την επίτευξη των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε μαθήματος, χωρίς να παρεκκλίνει από τις αρχές της 
επιστημονικής δεοντολογίας και με εχέγγυα ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα,  

• στην υψηλότερη δυνατή επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του στη Μαθηματική Επιστήμη, 
εφοδιάζοντάς τους με τα απαραίτητα προσόντα και τις απαραίτητες δεξιότητες για μια επιτυχή 
ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική σταδιοδρομία, και  

• στην ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος, παρακινώντας τα μέλη του για 
διάχυση γνώσης και ανάπτυξη συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αξιοποιώντας 
και διαθέτοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν προς όφελος της οικονομίας και της 
κοινωνίας, αναπτύσσοντας κλίμα ευγενούς άμιλλας και αυτοπεποίθησης για διεθνή αναγνώριση 
και διάκριση, προσελκύοντας φοιτητές και επιστήμονες από εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά 
κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

 

Ειδικότερα, το Τμήμα έχει θέσει ως στρατηγικούς στόχους την προαγωγή της γνώσης στη Μαθηματική 
Επιστήμη και της εξειδίκευσης στους τομείς των Θεωρητικών, Υπολογιστικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, Φυσικής και Διδακτικής, την 
παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και καινοτόμου έρευνας, την 
αριστεία, την εξωστρέφεια και διεθνής αποδοχή του επιτελούμενου έργου, την παρακολούθηση της 
ακαδημαϊκής ή/και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων, τη βελτίωση των υποδομών, των 
λειτουργιών και των υπηρεσιών του. 
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Στο πλαίσιο αυτό, για τη διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ, το Τμήμα δεσμεύεται και μεριμνά για: 

• την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ για τον ακαδημαϊκό και επιστημονικό 
προσανατολισμό του Προγράμματος, διενεργώντας συνεχείς ελέγχους ποιότητας και εκπονώντας 
συστηματικές δράσεις βελτίωσης, 

• την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

• την κατάκτηση της εξωστρέφειας με την ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης, 
δημοσιοποίησης και επιδίωξης διεθνούς παρουσίας του Τμήματος,  

• την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος, 

• τη συγκριτική και επί της ουσίας αξιολόγησή του με Τμήματα αντιστοίχου μεγέθους δίνοντας έμφαση 
στη διάκρισή του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, 

• την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των υποστηρικτικών, διοικητικών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του Τμήματος, αναφορικά με το διδακτικό και με το ερευνητικό του έργο, και 

• την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος με 
προτεραιότητα τις υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας. 

• την αποτροπή διακρίσεων, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο Θ2, παρ. 3 του Οργανισμού του 
Ιδρύματος του ΠΘ "Όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας οφείλουν να γνωρίζουν ότι καμία 
μορφή διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, δεν είναι ανεκτή από το Ίδρυμα 
και ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Καμία μορφή άμεσης ή έμμεσης 
διάκρισης και σεξουαλικής παρενόχλησης δεν είναι ανεκτή από το Ίδρυμα. Στον εργασιακό χώρο όλες 
οι κατηγορίες μελών της κοινότητας του ΠΘ οφείλουν να συμπεριφέρονται με το δέοντα σεβασμό, 
απουσία οποιασδήποτε μορφής διάκρισης και οποιασδήποτε μορφής παρενόχλησης" (Οργανισμός 
ΠΘ, 2014, σελ. 202). 

 

Για τον έλεγχο της υλοποίησης των στόχων αυτών και τη λήψη διορθωτικών ενεργειών, όπου παραστεί 
ανάγκη, το Τμήμα: 

• ακολουθεί τις θεσμικές διαδικασίες που προσδιορίζονται από την Πολιτική Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ του 
ΠΘ, 

• διενεργεί σε ετήσια βάση, με τη συνεργασία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του 
Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ, εσωτερική αξιολόγηση, όπως περιγράφεται στο Εσωτερικό Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος, οι δε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του 
Τμήματος υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση.  

 
 
Τέλος, το Τμήμα Μαθηματικών δεσμεύεται ότι, ακολουθεί απολύτως διαφανείς διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, μέσα από τα συλλογικά του όργανα, δημοσιοποιεί σε εμφανές σημείο του διαδικτυακού 
του ιστοτόπου (http://math.uth.gr/) και σε όλα τα μέλη του, ΔΕΠ, ΕΕΠ, Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό, 
Φοιτητές,  και Διοικητικούς Υπαλλήλους, την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος και τα αποτελέσματα 
των διαδικασιών ελέγχου υλοποίησής της, μεριμνά για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας από όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη του. 
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