ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (ΠΛΗ)
Η πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας (από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) «Πληροφορική» (ΠΛΗ) 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 Θετικών Επιστημών &
Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ε.Α.Π. μέσα στην οποία ανήκει και το ΠΣ ΠΛΗ.
Πιο συγκεκριμένα, το ΠΣ ΠΛΗ δεσμεύεται να εργάζεται με τη ΣΘΕΤ και με το ΕΑΠ ώστε
να εφαρμόζονται διαδικασίες ποιότητας που αποδεικνύουν:


















Παροχή υψηλού επιπέδου Ανώτατης Εκπαίδευσης, (επιπέδου 6) στο πεδίο της
Πληροφορικής, με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
Βέλτιστη ικανοποίηση των μαθησιακών και ψυχοεκπαιδευτικών απαιτήσεων των
φοιτητριών/των,
Τεχνική και επιστημονική αρτιότητα της εφαρμοζόμενης καινοτομίας και της
αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης από
απόσταση.
Κατάλληλη δομή και οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών.
Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Επιδίωξη 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 κοινότητας του Προγράμματος Σπουδών.
Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα.
Ζήτηση των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Το ΠΣ ΠΛΗ λειτουργεί με βάση τους κανόνες που διέπουν τα ΠΠΣ της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ και
επιπλέον, δεσμεύεται να λαμβάνει υπόψη του τα σχόλια και τις προτάσεις βελτίωσης των
επιτροπών αξιολόγησης (ή παρεμφερούς ρόλου) που μελετούν τη λειτουργία του, και να
περιγράφει τυχόν ενέργειές του στο πλαίσιο διαδικασιών αξιολόγησης και βελτίωσης της
λειτουργίας του.
Ειδικότερα για το ΠΣ ΠΛΗ διασφαλίζεται η:



 Κατάρτιση των αποφοίτων στην επιστήμη της πληροφορικής,
 Ικανότητα των αποφοίτων να συμμετέχουν με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη και
διαχείριση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών, κυρίως στη
βιομηχανία/αγορά πληροφορικής της Ελλάδος,
 Μετάδοση στους φοιτητές του με τις γενικές αρχές της επιστήμης και να τους
βοηθήσει να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν στο μέλλον νέες τεχνολογίες,
εργαλεία και συστήματα.



Η πολιτική ποιότητας του ΠΣ ΠΛΗ δημοσιοποιείται στον ενημερωτικό ιστότοπο του ΠΣ στη
διεύθυνση
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/56-pliroforiki/46454a7cb588c593b86e6a5f3cdfee27b9b

