
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων έχει στόχο να παράγει και να 
μεταδώσει τη γνώση στους φοιτητές και τις φοιτήτριες και να συμβάλλει στη διαμόρφωση 
υπεύθυνων πολιτών με επιστημονική και κοινωνική συνείδηση. Στόχος του επίσης είναι να 
παρέχει υψηλής ποιότητας γνώση, να εκπαιδεύσει άρτια τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες και 
να τους εξασφαλίσει τα απαραίτητα εφόδια για επιστημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία  

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων εφαρμόζει πολιτική Διασφάλισης 
Ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την πολιτική Διασφάλιση Ποιότητας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 
προγράμματος σπουδών του και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
Το Τμήμα αναγνωρίζει την Ποιότητα ως κύριο μέσο για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη της κουλτούρας της Διασφάλισης 
Ποιότητας σε όλα τα μέλη του Τμήματος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επίτευξη αυτού 
του στόχου. Το Τμήμα δεσμεύεται: 

• να υπηρετεί τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς στόχους του και να λειτουργεί στο 
πλαίσιο της επιστημονικής δεοντολογίας, της λογοδοσίας, των ίσων ευκαιριών και της 
κοινωνικής αποδοχής. 

• για την εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας, που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή 
φυσιογνωμία και την ποιότητα του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τους στρατηγικούς 
στόχους που έχει θέσει. 

 
Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος προωθεί: 

• την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, υπό το πλαίσιο που 
έχει θέσει η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

• την εμπέδωση αισθήματος ευθύνης των μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου 
προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος, καθώς και του ρόλου που τους αναλογεί 
στη Διασφάλιση της Ποιότητας, 

• την αφοσίωση στην εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο της επιστήμης με βάση τις 
ανάγκες των φοιτητών, την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση και τις 
ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα, 

• την προώθηση της φοιτητοκεντρικής μάθησης και την επίτευξη των μαθησιακών 
αποτελεσμάτων του ΠΠΣ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

• τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της επιστημονικής δεοντολογίας και των ίσων 
ευκαιριών στην μάθηση, 

• την προώθηση της κουλτούρας  ενσωμάτωσης και ανεκτικότητας στην διαφορετικότητα 

• τη διασφάλιση ποιότητας του προγράμματος σπουδών και τη διαμόρφωσή του με βάση 
τα διεθνή́ ακαδημαϊκά́ πρότυπα και ειδικότερα με το πρότυπο της ΕΘΑΑΕ, 

• την εξωστρέφεια του Τμήματος και την ενθάρρυνση της συμμετοχής αποφοίτων και 
εξωτερικών φορέων στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών,   

• την αποτελεσματική οργάνωση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών φοιτητικής 
μέριμνας, 



• την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος σπουδών σύμφωνα 
με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

• την ορθολογική κατανομή και διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία και 
ανάπτυξη του Τμήματος, 

• την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, για την αποτελεσματική κάλυψη των 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος και την υποστήριξη στο έργο 
τους. 

 
Η Διασφάλιση Ποιότητας του Τμήματος βασίζεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του 

Τμήματος που είναι σε συμφωνία με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Οι βασικοί άξονες στους οποίες βασίζεται η Διασφάλιση Ποιότητας είναι : 

• η συνεχής αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος μέσω της 
θεσμοθετημένης διαδικασίας αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση των 
ακαδημαϊκών λειτουργιών, 

• η ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης στον σχεδιασμό του προγράμματος 
σπουδών, 

• η βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών του Τμήματος, 

• η ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Τμήματος, 

• η ανάπτυξη της ερευνητικής υποδομής, 

• η εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του Τμήματος, 

• η βελτίωση της σύνδεσης με επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς και τους 
αποφοίτους του Τμήματος, 

• η βελτίωση της πληροφόρησης των φοιτητών  και των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας 

• η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

• η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του επιστημονικού και διοικητικού 
προσωπικού του Τμήματος. 

  
Η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος ελέγχεται συνεχώς, σχεδιάζεται, 
εγκρίνεται, εφαρμόζεται και αναθεωρείται στο πλαίσιο λειτουργίας της ΟΜΕΑ του Τμήματος 
σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 


