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Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ που εφαρµόζει το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας
Υλικών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, είναι εναρµονισµένη µε την αντίστοιχη πολιτική του Ιδρύµατος,
και υποστηρίζει, µέσω της συνεχούς βελτίωσης, την ακαδηµαϊκή φυσιογνωµία, τον προσανατολισµό
και τους στόχους του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος.
Εστιάζοντας παράλληλα στο εκπαιδευτικό, επιστηµονικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του
Τµήµατος, η πολιτική διασφάλισης ποιότητας εφαρµόζεται αξιοποιώντας διαδικασίες ελέγχου της
ποιότητας στα κοµβικά µέρη του προγράµµατος σπουδών. Η υλοποίηση της επιτυγχάνεται µε τη
συµµετοχή όλων των µελών του διδακτικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Τµήµατος αλλά
και των φοιτητών του. Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ δηµοσιοποιείται σύµφωνα µε τα
διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) αλλά
και των αρχών της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) καθώς και της κείµενης νοµοθεσίας.
Στόχος του ΠΠΣ του Τµήµατος είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητική και πειραµατική κατάρτιση των
φοιτητών του Τµήµατος σε θέµατα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, µε τελικό σκοπό τη δηµιουργία
ολοκληρωµένων επιστηµόνων που να µπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στη διεθνή αγορά εργασίας
στον ακαδηµαϊκό και επιχειρηµατικό χώρο.
Ειδικότεροι στόχοι του ΠΠΣ του Τµήµατος είναι οι εξής:
• Η υψηλή στάθµη και ποιότητα µε βάση διεθνή κριτήρια.

•

Η εναρµόνιση µε τη σύγχρονη γνώση και τις αντιλήψεις στην επιστήµη και την τεχνολογία των
υλικών.

•

Η εφαρµοσµένη κατάρτιση µέσα από τη στοχευµένη εργαστηριακή εκπαίδευση.

•

Η καλλιέργεια της κριτικής και ερευνητικής σκέψης ώστε να είναι δυνατή η αντιµετώπιση
σύνθετων προβληµάτων του τοµέα

•

Η εξειδίκευση σε τοµείς αιχµής των υλικών και η διεξαγωγή έρευνας διεθνούς στάθµης στα
ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος αλλά και σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και
Έρευνας.

Η επίτευξη των παραπάνω αποτελεί βασικό µέληµα του Τµήµατος, και καθίσταται δυνατή χάρη στην
υψηλή στάθµη των µελών του Τµήµατος και στην ενεργό συµµετοχή των φοιτητών στις
δραστηριότητές του.
Η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τµήµατος επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας διαδικασίες
ποιότητας οι οποίες διασφαλίζουν:
•

την καταλληλότητα της δοµής και της οργάνωσης του προγράµµατος σπουδών,

•

την επιδίωξη µαθησιακών αποτελεσµάτων και προσόντων σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό και το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

•

την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του διδακτικού έργου,

•

την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

•

την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των µελών της
ακαδηµαϊκής µονάδας,

•

τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα,

•

την συνάφεια των αποκτώµενων προσόντων των αποφοίτων µε την ζήτηση στην αγορά
εργασίας,

•

την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι
βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας,
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•

τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του Προπτυχιακού Προγράµµατος
Σπουδών (ΠΠΣ) στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήµατος Διασφάλισης Ποιότητας µε τη
συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τµήµατος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύµατος.

Το Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών δεσµεύεται για την εφαρµογή πολιτικής ποιότητας και
γι’ αυτό έχει υιοθετήσει µια στρατηγική
σχεδιασµού, υλοποίησης, αξιολόγησης και
βελτίωσης του ΠΠΣ του. Η πολιτική
ποιότητας του ΠΠΣ του Τµήµατος υλοποιεί
τους στρατηγικούς του στόχους και
καθορίζει τα µέσα, τις ενέργειες και τους
τρόπους επίτευξής τους, και εφαρµόζει τις
ενδεικνυόµενες εσωτερικές και εξωτερικές
διαδικασίες ποιότητας µε απώτερο σκοπό
τη διαρκή βελτίωσή του. Αυτή η διαρκής
διαδικασία βελτίωσης που εφαρµόζεται
από την ίδρυση του Τµήµατος, έχει
οδηγήσει σε ένα σαφές και σύγχρονο
πρόγραµµα σπουδών που αποτελεί
σηµαντικό πλεονέκτηµα του Τµήµατος
στον διεθνή χώρο της εκπαίδευσης.
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