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Ι. Βασικές αρχές και στόχοι 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος συνδέεται με την πολιτική ποιότητας του Πανεπιστημίου 

και με τις αρχές και τον στρατηγικό σχεδιασμό του. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος της 

Κοινωνικής Εργασίας αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης 

στην Κοινωνική Εργασία, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες κοινωνικές συνθήκες, στα νέα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα που 

δημιουργούνται και τις μεταβαλλόμενες πολιτικές κοινωνικής φροντίδας.  

ΙΙ. Πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ, θεσμικό πλαίσιο σπουδών, οργάνωση και δομή του ΠΠΣ. 

Για τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών λήφθηκαν υπόψη:  οι οδηγίες της Αρχής 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), τα 

κριτήρια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (επίπεδο 6), το σύστημα μεταφοράς πιστωτικών 

μονάδων (ECTS), οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σχολών Κοινωνικής 

Εργασίας (EASSW), οι κατευθύνσεις για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία της 

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW).  

ΙΙΙ. Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου 

Το διδακτικό προσωπικό με το έργο που παρέχει στοχεύει: α) στη βελτίωση της ενεργής και 

ουσιαστικής συμμετοχής των φοιτητών στις μαθησιακές διαδικασίες με σκοπό την έγκαιρη 

ολοκλήρωση των σπουδών τους, β) στη συστηματική καθοδήγηση και ενθάρρυνση των 

φοιτητών για την απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

καλύπτοντας τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας και τις ανάγκες 

της αγοράς εργασίας.  

Το Τμήμα στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή των φοιτητών στα ερευνητικά 

εργαστήρια, σε έρευνες που υλοποιούνται, σε ημερίδες/ συνέδρια/σεμινάρια, αλλά και στη 

συγγραφική δραστηριότητα των μελών του Τμήματος μέσω δημοσιεύσεων.  

 

IV. Ακαδημαϊκή δεοντολογία και προσόντα διδακτικού προσωπικού 

Η θεμελίωση της πολιτικής ποιότητας γίνεται με βάση την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Αυτή 

περιλαμβάνει την τήρηση των θεσμικών κανόνων προκηρύξεων και εκλογής των μελών ΔΕΠ 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι προκηρύξεις θέσεων είναι αποτέλεσμα 

συστηματικής διαβούλευσης στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τμήματος και συνδέονται 

καταρχάς με τις πραγματικές ανάγκες του Τμήματος και τις ανάγκες του προγράμματος 

σπουδών του. Για την υλοποίηση των προκηρύξεων και την επιλογή των βέλτιστων 

υποψηφίων για τις προκηρυχθείσες θέσεις τηρούνται υψηλές προδιαγραφές λαμβάνοντας 

υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων όπως αυτά πιστοποιούνται με βάση τις σπουδές τους, 

το  διδακτικό και ερευνητικό τους έργο. 

 

 

 V. Σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας 
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Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα αποτελεί κεντρικό στόχο του Τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας και του ιδρύματος γενικότερα. Η λειτουργία  των ερευνητικών εργαστηρίων 

αποτελεί εχέγγυο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιτυγχάνεται αμφίδρομη σχέση 

διδασκαλίας και έρευνας: αξιοποίηση της έρευνας και της παραγόμενης νέας γνώσης στη 

διδασκαλία / εμπλουτισμός της διδασκαλίας με τα πορίσματα σύγχρονων ερευνών και 

συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές δράσεις του Τμήματος. Επίσης, η σύνδεση της 

διδασκαλίας με την έρευνα προωθεί την εξωστρέφεια του Τμήματος και του Ιδρύματος μέσω 

της ενίσχυσης ερευνητικών συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά 

ινστιτούτα και φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

VI. Αποκτώμενα προσόντα και αγορά εργασίας 

Στην διασφάλιση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος εντάσσεται η προσαρμογή του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στην παραγωγή και εφαρμογή γνώσης που 

ανταποκρίνεται  στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ανάγκες της κοινωνίας. Συνεχή μέλημα 

του Τμήματος είναι τα αποκτώμενα προσόντα των αποφοίτων να ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε αυτό συμβάλλει η συνεχής επιστημονική αναβάθμιση των 

θεωρητικών και των εργαστηριακών μαθημάτων.  

 

VII. Ανασκόπηση, επανασχεδιασμός της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος  

Μέσα από την ετήσια ανασκόπηση και τον επανασχεδιασμό της πολιτικής ποιότητας το 

Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει όσο το δυνατόν υψηλότερες επιδόσεις στο ακαδημαϊκό του 

έργο. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζει η αύξηση και ο εμπλουτισμός του 

ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος. Επίσης, η ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών και 

προϋποθέσεων για να πετύχουν στο έργο τους οι φοιτητές, το ακαδημαϊκό και το διοικητικό 

προσωπικό. Η στρατηγική του Τμήματος στον επανασχεδιασμό της πολιτικής ποιότητας 

στηρίζεται στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Εργασίας και στον διεπιστημονικό 

χαρακτήρα των θεματικών της αντικειμένων.  

 VIII. Δημοσιοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται με την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα 

του Τμήματος και στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.hmu.gr). Επίσης ενσωματώνεται 

στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στον οδηγό για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. 

Επιπλέον, δημοσιοποιείται σε ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες, συνέδρια και άλλες 

δράσεις που έχουν σκοπό την προβολή και δημοσιοποίηση του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος στην τοπική κοινωνία. Τέλος η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος δημοσιοποιείται 

με κάθε ευκαιρία, επαγγελματικού ή επιστημονικού χαρακτήρα, όπως συνεργασίες με 

τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς (επαγγελματικούς, ερευνητικούς κ.α.).  

 

http://www.hmu.gr/

