
Τμήμα Κοινωνιολογίας 

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του 

ΠΜΣ «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) 

έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του ΠΜΣ Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική 

Ανάπτυξη και Συνοχή με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η ανάπτυξη και 

βελτίωση του ΠΜΣ εφαρμόζεται μέσα από διαδικασίες και δράσεις, με σεβασμό των 

κανόνων ερευνητικής δεοντολογίας, διδακτικού έργου, του πλαισίου προστασίας των 

πνευματικών δικαιωμάτων και την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Η Πολιτική 

Διασφάλισης Ποιότητας αναπτύσσεται μέσω ειδικών στόχων και εφαρμόζεται με τη 

συμμετοχή του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, υποστηρίζοντας την 

ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον επιστημονικό προσανατολισμό του ΠΜΣ στην κατεύθυνση 

της εφαρμογής ενδεικνυόμενων διαδικασιών προσβλέποντας  αφενός μεν στη διασφάλιση 

παροχής υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης αφετέρου δε στη συνεχή βελτίωσή του.  

Εντός της ακαδημαϊκής μονάδας λειτουργούν: α) Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) η 

οποία απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και β) Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του 

ΠΜΣ οι οποίες αμφότερες και σε συνεργασία δύνανται να προβούν σε τεκμηριωμένη 

εισήγηση Πολιτικής Ποιότητας ή σχεδίου τροποποίησης αυτής προς τη Συνέλευση του 

Τμήματος η οποία έχει την ευθύνη έγκρισης.  Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής 

ποιότητας του ΠΜΣ προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες 

διασφαλίζουν: 

 Την διαρκή -σε ετήσια βάση- ανατροφοδότηση με σκοπό την επικαιροποίηση, βελτίωση 

και προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες και απαιτήσεις με στόχο τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου καταλληλόλητας της δομής και οργάνωσης του ΠΜΣ στην παραγωγή 

εκπαιδευτικού, επιστημονικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου.  

 Την στελέχωση του ΠΜΣ με διδακτικό προσωπικό με κατάλληλα προσόντα. 

 Την διαρκή προσαρμογή και βελτίωση των εκπαιδευτικών ικανοτήτων και προσόντων 

των μελών διδακτικού προσωπικού. 

 Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου.  

 Την προώθηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου. 

 Την διαμόρφωση ειδικών μαθησιακών στόχων και διασύνδεσης τους με τον κατάλογο 

του Ευρωπαϊκού και  Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

 Τη διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας του ΠΜΣ σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο μέσω 

της αξιοποίησης διεθνών στάνταρντ στα περιγραμμάτων των μαθημάτων. 



 Την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα δίνοντας έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. 

 Την ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ΠΜΣ. 

 Την ενίσχυση της κοινωνικής απήχησης της έρευνας προάγοντας τη συνεργασία με 

φορείς του κοινωνικού τομέα καθώς και τη διασύνδεση και ισχυροποίηση της 

εξωστρέφειας με την τοπική κοινωνία. 

 Την διασύνδεση του ΠΜΣ με την αγορά εργασίας. 

 Την συνεχή βελτίωση του προσανατολισμού του ΠΜΣ τόσο από την άποψη της 

μεθοδολογικής πρωτοτυπίας όσο και από την άποψη των γνώσεων που συνδέονται με 

βασικούς τομείς της αγοράς εργασίας (ενδεικτικά κοινωνικοί οργανισμοί, ΟΤΑ, ΜΚΟ, 

Ινστιτούτα και επιχειρήσεις του κοινωνικού τομέα). 

 Την προώθηση της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής αξιολόγησης του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ καθώς και συνεργασίας της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύματος, με στόχο μια διαδικασία συνεχούς ανάδρασης μεταξύ επιδιωκόμενων 

στόχων και επιτευχθέντων αποτελεσμάτων. 

 Την αξιοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού εκ μέρους των 

φοιτητών/τριών μέσω της σύνδεσης της εσωτερικής αξιολόγησης με τη διαδικασία 

ακαδημαϊκής εξέλιξης. 

 Την αξιοποίηση των συστάσεων της εξωτερικής αξιολόγησης.  

 Την συνεχή βελτίωση και αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των μέσων 

υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για τη συνεργασία του διδακτικού προσωπικού και 

του φοιτητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (ηλεκτρονικό 

φοιτητολόγιο, open eclass, classweb κλπ.).  

 Την συνεχή βελτίωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες σε επίπεδο διοικητικών υπηρεσιών, σε επίπεδο αναζήτησης 

βιβλιογραφικών πηγών μέσω της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου καθώς και υπηρεσιών 

φοιτητικής μέριμνας. 

 Την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ που προέρχονται από 

δίδακτρα.  

Η Πολιτική Ποιότητας αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

(https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-etkas ) με σκοπό την ενημέρωση των 

μελλοντικών, νεοεισερχόμενων  και εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθώς και 

του ευρύτερου κοινού. Επιπρόσθετα, η Πολιτική Ποιότητας παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια 

της ετήσιας εναρκτήριας εκδήλωσης εισαγωγής των φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ.   

https://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-m-ma/gr-m-etkas

