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Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ προς τη Διοίκηση του
Ιδρύματος

Πολιτική Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνίσταται στη δέσμευση της Διοίκησης
και στα επίσημα κείμενα των οργάνων του που αποσκοπούν στην παροχή παιδείας και
παραγωγή νέας γνώσης σε συνθήκες ασφάλειας, ισοπολιτείας και διαφάνειας ως αρμόζει
στο ακαδημαϊκό ήθος.

Η Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος στοχεύει στην επίτευξη του οράματός του όπως
ορίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Πανεπιστημίου. Αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής
ποιότητας αποτελούν οι διαδικασίες υλοποίησης της για την παροχή άριστης εκπαίδευσης
και την πραγματοποίηση έρευνας με ποιοτικούς όρους. Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας θα συμβάλλει στον κοινό σκοπό της επίτευξης των στόχων του Πανεπιστημίου
με ευθύνη απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο
περιβάλλον και στις αρχές βιοηθικής.

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου είναι η
παροχή ενός πλαισίου στα όργανα και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη
των σκοπών και στόχων του Ιδρύματος με όρους ποιότητας.

Η ∆ιαχείριση Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στηρίχθηκε στην ανάπτυξη του ΕΣΔΠ, την
ευθύνη του οποίου - για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συνεχή βελτίωσή του - έχει η Μονάδα
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), στοχεύοντας:
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●

Στη διαχείριση - με καταγραφή - όλων των διαδικασιών που επισυμβαίνουν σε
πραγματικό χρόνο εντός των

ακαδημαϊκών

και διοικητικών

μονάδων του

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

●

Στον εναρμονισμό µε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις κανονιστικές διατάξεις

που διέπουν την Τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.

●

Στην παρακολούθηση, ανάλυση και σύγκριση µε τα εθνικά και διεθνή δεδομένα
δεικτών και αποτελεσμάτων.

έτσι ώστε να διατηρείται ή βελτιώνεται, κατά περίπτωση, η συνεχής αύξηση της
ικανοποίησης όλων των εμπλεκομένων,

εντός και εκτός του Πανεπιστημίου,

στις

διαδικασίες παροχής παιδείας και ανάπτυξης έρευνας του Ιδρύματος.

Δεδομένα εισόδου για το σχεδιασμό Πολιτικής
ποιότητας
Κείμενα
1. Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου 2018-2024
2. ‘Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Ιδρύματος (2016)
3. Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος
4. Αποφάσεις Συγκλήτου σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
5. Διεθνή και εθνικά πρότυπα και οδηγίες διεθνών οργανισμών και της εθνικής Αρχής
Διασφάλισης Ποιότητας
6. Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος
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Άξονες
Η πολιτική ποιότητας συνίσταται από δύο κύριους άξονες:

I.

II.

Στρατηγικός άξονας: Αποστολή και Στρατηγικοί στόχοι ποιότητας του Ιδρύματος

Επιχειρησιακός άξονας: Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας

Ιδρυματικές διαδικασίες έγκρισης της Πολιτικής
Ποιότητας

III.

Εισήγηση ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση στην 6η
Συνεδρίαση της του 2018,

διαβίβασε την εισήγηση της επί του θέματος της

Πολιτικής Ποιότητας στη Διοίκηση του Ιδρύματος, ώστε η τελευταία να εισηγηθεί με
τις παρατηρήσεις της το θέμα στην Τακτική Σύγκλητο του Ιδρύματος στις 28 Ιουνίου
2018.

IV.

Απόφαση Συγκλήτου για την πολιτική ποιότητας
Η Σύγκλητος

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από διαβούλευση στην 36η

Συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2018 2018 ενέκρινε την εισήγηση της ΜΟΔΙΠ επί του
θέματος της Πολιτικής Ποιότητας.,

V.

Κοινοποίηση - Διάχυση - Ανάρτηση

Με την υιοθέτηση του τελικού κειμένου, το παρόν έγγραφο κοινοποιήθηκε σε όλα
τα εμπλεκόμενα στην υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος μέρη. Στη
συνέχεια αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος στα Ελληνικά και Αγγλικά.

Μυτιλήνη, Αιγαίο, 28 Ιουνίου 2018

