
 
 

 

 

 

 

 

Πολιτική Ποιότητας  

Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόδος, Σεπτέμβριος 2020 

(Απόφαση 2ης/15.09.2020 Έκτακτης ΓΣ του ΤΜΣ) 

  



Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 

Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Δημοκρατίας 1, Ρόδος 85 132.  

Τηλ. 22410-99312, 99313, 99314, 99317. Fax 22410 99309. E-mail: TMS_Gramm@aegean.gr 

Αποστολή-στόχοι του ΤΜΣ 

Η αποστολή του ΤΜΣ, όπως γενικά περιγράφεται στο σκεπτικό του Π.Δ. 316 (ΦΕΚ, αρ. φύλ. 
223, 4/11/97) είναι «η καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης για τη γλώσσα, την αρχαία και 
νεότερη ιστορία, τον αρχαίο πολιτισμό, τις οικονομικές και πολιτικές δομές των χωρών της 

Μεσογείου, με έμφαση στη νότια και νοτιοανατολική Μεσόγειο».  Βασικός στόχος του ΤΜΣ 
είναι να αναδείξει την περιοχή της Μεσογείου, και ειδικά το νοτιοανατολικό άκρο της, ως 
αντικείμενο διεπιστημονικών προσεγγίσεων (area studies). Αυτό επιτυγχάνεται τόσο μέσα 
από τη συστηματική μελέτη των αρχαίων πολιτισμών της και των γλωσσών της περιοχής (ως 
προς τη δομή και την ιστορική τους εξέλιξη) όσο και μέσα από την εξέταση της πολιτικής, 
κοινωνικής, και οικονομικής ανάπτυξης των μεσογειακών χωρών και των διακρατικών τους 
σχέσεων.  
Στο πλαίσιο της αποστολής του Τμήματος, το πρόγραμμα σπουδών του έχει ως βασικούς 
στόχους: 

• Την επίτευξη υψηλής ποιότητας ανώτατης παιδείας στους επιστημονικούς κλάδους της 
Αρχαιολογίας, Γλωσσολογίας και Διεθνών Σχέσεων σύμφωνα και με τα διεθνώς 
αποδεκτά πρότυπα. 

• Την ανάπτυξη διεπιστημονικότητας για την σφαιρικότερη προσέγγιση της ΝΑ 
Μεσογείου, των λαών, των πολιτισμών και των διακρατικών σχέσεων που αναπτύχθηκαν 
και αναπτύσσονται. 

• Τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνώς των μεσογειακών σπουδών ως διακριτού 
αντικειμένου (Area Studies). 

• Την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και την αξιολόγηση της καθώς και 
στην έρευνα. 

• Την καλλιέργεια γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων στους αποφοίτους, που να τους 
επιτρέπουν να ανταποκριθούν (α) σε ένα ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, (β) στη 
διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών και (γ) στις ανάγκες παρακολούθησης των 
εξελίξεων στην περιοχή της Μεσογείου. 

Κεντρική επιδίωξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών 
παραμένει η προσφορά – μέσω σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων – ενός υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης και στους τρεις επιστημονικούς κλάδους που διακονεί το Τμήμα, ήτοι 
Αρχαιολογία, Γλωσσολογία και Διεθνείς Σχέσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
δημιουργία ενός επιστημονικού δυναμικού ικανού να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται με 
τρόπο σφαιρικό τη σύνθετη πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του 
μεσογειακού χώρου ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο εγχώριο ή/και διεθνές 
ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. 

Διαδικασίες ποιότητας 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι με τρόπο που να διασφαλίζει την 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Τμήματος, η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών, καταρτίζει τη Δήλωση Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ 
του ΤΜΣ. Στο παρόν κείμενο αποκρυσταλλώνεται η  δέσμευση του Τμήματος για την παροχή 
άριστης εκπαίδευση και την πραγματοποίηση υψηλού επιπέδου έρευνας με γνώμονα την 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. 

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα δεσμεύεται να εφαρμόζει 
διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν: 

α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών. 
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Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣ είναι δομημένο με τρόπο ώστε η μετάβαση των 
φοιτητών στα διάφορα στάδια των σπουδών να γίνεται ομαλά,  με την ύλη των 
μαθημάτων  του Τμήματος να είναι ορθολογικά κατανεμημένη σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του οδηγού ECTS. 

β) την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣ είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις 
προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού και του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Ανώτατης 
Εκπαίδευσης.  

γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. 
Η αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου να αποτελεί κεντρική επιδίωξη του 
Τμήματος. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου αξιολογείται σε 
ετήσια βάση.  

δ) την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού. 
Το Τμήμα ευθυγραμμίζεται απολύτως με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα για την 
επιλογή μόνιμου και εποχιακού διδακτικού προσωπικού. Τα προσόντα των 
διδασκόντων εξετάζονται λεπτομερώς με τρόπο αξιοκρατικό και διαφανή. 

ε) την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του 
Τμήματος. 

Το Τμήμα ενθαρρύνει την ερευνητική δραστηριότητα των μελών του και  στο βαθμό 
που επιτρέπουν τα οικονομικά μέσα του υποστηρίζει οικονομικά τη συμμετοχή 
διδασκόντων σε συνέδρια, διοργανώνει συνέδρια, επιστημονικές ημερίδες, 
μορφωτικούς κύκλους μαθημάτων, είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους 
φορείς.  

στ) τους τρόπους  σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα. 
Η διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα επιτυγχάνεται  με  πολλούς τρόπους 
(ενδεικτικά: εκπόνηση Πρακτικής ΄Άσκησης σε ερευνητικά κέντρα, συνεχής 
ανανέωση της διδακτέας ύλης, μαθήματα ειδίκευσης των Κατευθύνσεων με 
στόχευση στην έρευνα, ενθαρρύνση της συμμετοχής των φοιτητών/-τριών με 
ερευνητικά άρθρα σε περιοδικές εκδόσεις του Τμήματος με αντικείμενο τη μελέτη 
των διεθνών σχέσεων στον Μεσογειακό χώρο, κ.ά.) 

ζ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 
Το σε ετήσια βάση ανανεούμενο πρόγραμμα σπουδών λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες 
της αγοράς εργασίας. Επίσης, επιδιώκεται η ανατροφοδότηση του Τμήματος μέσω 
της επαφής με αποφοίτους και της παρακολούθησης της εργασιακής τους πορείας, 
καθώς και μέσω πληροφοριών από τους φορείς εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης.  

η) την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι 
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

Το Τμήμα φροντίζει, στον βαθμό που του επιτρέπουν οι δυνατότητές του, για την 
υποβοήθηση της εύρυθμης λειτουργίας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, η ευθύνη 
λειτουργίας των  οποίων, ωστόσο, δεν υπάγεται στο ΤΜΣ αλλά στο Ίδρυμα. 

θ) τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του 
Ιδρύματος. 

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος, σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, διενεργεί ετήσια ανασκόπηση 
και εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών και της εν γένει λειτουργίας 
του Τμήματος.  


