ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Η πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας [από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) «Ελληνικός Πολιτισμός» (ΕΛΠ)] εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας
του Ιδρύματος και διατυπώνεται με τη μορφή δήλωσης, η οποία δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται
με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Έχει ως αντικείμενο την επιδίωξη ειδικών
στόχων, σχετικών με τη διασφάλιση ποιότητας των Προγραμμάτων Σπουδών, τα οποία προσφέρει η
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) του Ε.Α.Π. μέσα στην οποία ανήκει και το ΠΣ ΕΛΠ.
Πιο συγκεκριμένα, η Σχολή ΣΑΕ του Ε.Α.Π., στην οποία ανήκει το ΠΣ ΕΛΠ, δεσμεύεται ότι εφαρμόζει
διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παροχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφορά σπουδών σε επίπεδο Ανωτάτης Εκπαίδευσης,
αποκλειστικά, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Βέλτιστη ικανοποίηση των απαιτήσεων των φοιτητριών/των, αλλά και ευρύτερα των αναγκών
όσων χρησιμοποιούν ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα.
Κατάλληλη δομή και οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών.
Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.
Καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού.
Προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της ακαδημαϊκής
μονάδας.
Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
Ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Ειδικότερα για το ΠΣ ΕΛΠ διασφαλίζεται/-ονται η, ο/οι:








Προσφορά συστηματικής και ευρείας γνώσης για την εξέλιξη και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού
Καλλιέργεια κριτικής και συνθετικής σκέψης, εξοικείωση με την ερεύνα των πηγών και
γενικά με τις μεθόδους της έρευνας στα διδασκόμενα γνωστικά πεδία.
Ένταξη της μελέτης του ΕΛΠ στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού
Μελέτη όλων των εκφράσεων και εκδηλώσεων του Ελληνικού Πολιτισμού: ιστορία,
φιλοσοφία, αρχαία βυζαντινή και νεοελληνική γραμματείας, λογοτεχνία, θέατρο, εικαστικές
τέχνες, κινηματογράφος, μουσική, χορός, ελληνισμός της διασποράς, αρχαιολογία,
δημόσιος και ιδιωτικός βίος
Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού
Καλλιέργεια δεξιοτήτων για τη σύνταξη ακαδημαϊκών γραπτών εργασιών

Η πολιτική ποιότητας του ΠΣ ΕΛΠ δημοσιοποιείται στον ενημερωτικό ιστότοπο του ΠΣ στη
διεύθυνση:https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/70-spoudes-ston-elliniko-politismo

