ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
(ΤΑΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ως κεντρική επιδίωξη
την παροχή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των κατάλληλων επιστημονικών γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα λειτουργήσουν ως εφόδια για την προσωπική τους
επιστημονική ανάπτυξη και μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία στο αντικείμενό
τους. Επιμέρους στόχο του ΠΠΣ του Τμήματος αποτελεί η επίτευξη των μαθησιακών
αποτελεσμάτων που υπεισέρχονται στον τίτλο που απονέμεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της επιστήμης, της τεχνολογίας και των τεχνών. Στοχεύει στην προαγωγή γνώσης και
εξειδίκευσης, με κανόνες δεοντολογίας, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας, στη
διαμόρφωση ενός ελεύθερου ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, στην διεξαγωγή έρευνας υψηλού
επιπέδου, στη διασφάλιση εχεγγύων ότι το διδακτικό προσωπικό έχει το υψηλότερο δυνατό
επίπεδο για διδασκαλία και έρευνα, στη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασιών με
εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Αποτελεί
στρατηγικό στόχο η αναγνώριση και η ελκυστικότητα του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών μέσα στην επόμενη δεκαετία σε εθνικό επίπεδο, καθώς και διεθνής αποδοχή του
επιτελούμενου ερευνητικού του έργου.
Το ΤΑΜ θεωρεί κεντρικό σημείο της πολιτικής του την ανάγκη διαμόρφωσης στάσεων,
ανάπτυξης ιδεών, κουλτούρας και Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠ) στο ίδρυμα. Η
ΔΠ εγγυάται την ασφαλή πορεία για τον προσδιορισμό, αλλά και την επίτευξη των
οραμάτων, της αποστολής, των στόχων και της πολιτικής του Τμήματος. Η οικονομική
κρίση κάνει το κόστος της ανώτατης εκπαίδευσης αβάστακτο, οι φοιτητές αυξάνονται, το
προσωπικό μειώνεται, ωστόσο κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη το Τμήμα λογοδοτεί στην
κοινωνία, η οποία απαιτεί να γνωρίζει όλους τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που
καθορίζουν την ταυτότητά του. Μέσω της ΔΠ το ΤΑΜ ικανοποιεί τις προσδοκίες και τους
στόχους του, αλλά και τον κοινωνικό του ρόλο, καθώς και τις ανάγκες της κοινωνίας.
Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του ΤΑΜ έχει σκοπό την ανάπτυξη κουλτούρας
διαρκούς αναβάθμισης της ποιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να μπορεί να
εκπληρώνει τους στόχους του, μέσω της εκπαίδευσης, της αριστείας, της προαγωγής της
γνώσης, και της καινοτομίας στην έρευνα. Αποτελεί δέσμευση για διαδικασίες βελτίωσης
και άμιλλας παρά για ανταγωνισμό, για διαδικασίες που θα οδηγήσουν σε λήψεις αποφάσεων
και θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή του. Ακολουθεί τις «Αρχές και κατευθυντήριες
οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης
Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τη διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διασφάλιση της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), http://www.adip.gr/data1/ESG-2Greek.pdf
Για να αριστεύσει το ΤΑΜ, πρέπει να παρακινεί, να δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές,
διδάσκοντες και διοικητικούς να αναδεικνύουν τις δυνατότητες και τις επιτυχίες τους σε
όλους τους τομείς: σπουδές, γνώσεις, καριέρα κ.λπ.. Η ΔΠ είναι ο ευγενέστερος δρόμος για
παρακίνηση, προσπάθεια και διαρκή βελτίωση. Στο ΤΑΜ δεν επιδιώκεται απλά διδασκαλία,
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μάθηση, έρευνα, και υπηρεσίες στην κοινωνία. Επιδιώκεται η ποιότητα σε διδασκαλία,
μάθηση, έρευνα και υπηρεσίες στην κοινωνία. Καλές διαδικασίες ΔΠ είναι δείκτης
εσωτερικής δημοκρατίας. Οι διαδικασίες αυτές είναι διαρκείς και συνεισφέρουν στην
κατάκτηση της αυτονομίας του Ιδρύματος. Η διασφάλιση ποιότητας μέσω της ορθής
αποτίμησης του έργου του ΤΑΜ οδηγεί στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων εισηγήσεων για τη
λήψη μέτρων, για ίδρυση ή βελτίωση των θεσμών και για τη διαμόρφωση κατευθύνσεων και
στρατηγικών ποιοτικής βελτίωσης της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής
λειτουργίας. Ένα μέρος των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας είναι και η αξιολόγηση, μία
συνεχής και συμμετοχική διαδικασία. Μέσω της αξιολόγησης, το Τμήμα θεμελιώνει άποψη
για την ποιότητα του επιτελούμενου έργου με βάση ακαδημαϊκά και αντικειμενικά κριτήρια
και δείκτες γενικής αποδοχής.
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