ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν εφαρμόηει πολιτικι ποιότθτασ με ςκοπό τθ ςυνεχι
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων ςπουδϊν, τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ και
των διοικθτικϊν υπθρεςιϊν του Ιδρφματοσ με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του ακαδθμαϊκοφ και
διοικθτικοφ ζργου και τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ του.
Η επίτευξθ αυτοφ του ςκοποφ επιτυγχάνεται με τθν προςιλωςθ του Πανεπιςτθμίου ςτθν
παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ, προκειμζνου το Ίδρυμα να ανταποκρίνεται διαρκϊσ
τόςο ςτισ απαιτιςεισ όςο και ςτισ προςδοκίεσ των φοιτθτϊν, των αποφοίτων, του
διδακτικοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ του, των ςυνεργαηόμενων με το
Πανεπιςτιμιο φορζων και τθσ κοινωνίασ.
Το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν με βαςικό ςτόχο τθ διεκνι του αναγνϊριςθ, ωσ
κζντρο αριςτείασ ςτισ επιςτιμεσ τθσ Οικονομίασ, τθσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων και τθσ
Πλθροφορίασ, κακιερϊνει, εφαρμόηει, ελζγχει και διατθρεί Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ
Ποιότθτασ. Το Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ κακορίηει τισ διεργαςίεσ ςχετικά με τθν
αποτελεςματικι οργάνωςθ των υπθρεςιϊν, ακαδθμαϊκϊν και μθ, τθν ορκολογικι
διαχείριςθ των πόρων, τθν αξιοποίθςθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του
Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν και τθ ςυμμόρφωςθ του Ιδρφματοσ με τισ
προδιαγραφζσ τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ και Πιςτοποίθςθσ τθσ Ποιότθτασ (ΑΔΙΠ). Επιπλζον,
προςδιορίηει τθν ευκφνθ τθσ Ηγεςίασ του Ιδρφματοσ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του
Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ και υποςτθρίηει τισ ακαδθμαϊκζσ αρχζσ τθσ
δεοντολογίασ και τθσ αποτροπισ των διακρίςεων.
Η υλοποίθςθ των ςτόχων ποιότθτασ του Ιδρφματοσ προχποκζτει :
1 Τον προςανατολιςμό ςτθν πλιρθ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των φοιτθτϊν μζςα από
τθν παροχι υψθλοφ επιπζδου εκπαίδευςθσ ςε ςφγχρονα γνωςτικά αντικείμενα
ςυνδυαςμζνα με ζρευνα και πρακτικι άςκθςθ.
2 Τθν εςτίαςθ ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν του ανκρϊπινου δυναμικοφ του
Ιδρφματοσ μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ λιψθ αποφάςεων, ςτθ ςυνεχι
εκπαίδευςθ και τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ.
3 Τθν υψθλι επίδοςθ του Ιδρφματοσ μζςα από ςυςτθματικζσ δράςεισ βελτίωςθσ
ςχετικά με τθ δομι του, τισ διεργαςίεσ και το ανκρϊπινο δυναμικό του, αξιοποιϊντασ
τουσ διακζςιμουσ πόρουσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία του.
4 Τθν αποτελεςματικι Διοίκθςθ του Ιδρφματοσ μζςα από τθ κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων
ςτόχων και βάςει Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ.
5 Τθν ενίςχυςθ του διεκνοφσ κφρουσ του Ιδρφματοσ και τθν ανάδειξθ του ζργου που
αυτό προςφζρει ςτθ διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία.
6 Τθν φπαρξθ διαφάνειασ και τιρθςθσ των κανόνων λειτουργίασ του Οργανιςμοφ από
τισ ομάδεσ ενδιαφζροντοσ.
7 Τθν λειτουργία του Ιδρφματοσ βάςει διεκνϊν καταξιωμζνων προτφπων ποιότθτασ.
8 Τθν εςτίαςθ ςτθν αριςτεία, ςτθν καινοτομία, ςτθν επιχειρθματικότθτα και ςτθν
εξωςτρζφεια μζςα από ςυνζργειεσ με εκπαιδευτικά ιδρφματα, οργανιςμοφσ και
φορείσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό.

Η πολιτικι ποιότθτασ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ και αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Στρατθγικισ
του Ιδρφματοσ, θ οποία βαςίηεται ςτουσ ακόλουκουσ πυλϊνεσ:
• Ενδυνάμωςθ και Αριςτεία τθσ Ζρευνασ
• Αριςτεία ςτθν Εκπαίδευςθ
• Αξιοποίθςθ τθσ Παραγόμενθσ Γνϊςθσ
• Διεκνοποίθςθ
• Σφγχρονο Πανεπιςτθμιακό Περιβάλλον
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ αποτελεί θ ςαφισ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ, των ακαδθμαϊκϊν και
διοικθτικϊν Τμθμάτων του Ιδρφματοσ, των μελϊν του προςωπικοφ και των φοιτθτϊν,
ςφμφωνα με το ρόλο που τουσ αναλογεί ςτο πλαίςιο τθσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ.
Ειδικότερα, θ Διοίκθςθ αναλαμβάνει τθν ευκφνθ να ςυμβάλλει:
1 Στθν εναρμόνιςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ με τουσ γενικότερουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ
του Ιδρφματοσ ςε επίπεδο ακαδθμαϊκϊν και διοικθτικϊν λειτουργιϊν του.
2 Στθν διάχυςθ τθσ πολιτικισ ποιότθτασ ςτο ακαδθμαϊκό και διοικθτικό προςωπικό, ςε
όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ
(προςωπικό, φοιτθτζσ, ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, κλπ) μζςω τακτικϊν ενθμερωτικϊν
ςυναντιςεων και ανταλλαγισ απόψεων αναφορικά με το Εςωτερικό Σφςτθμα
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ.
3 Στθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ ποιότθτασ
και τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ.
4 Στθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των ςτόχων ποιότθτασ, των δεικτϊν επίδοςθσ
(KPIs) και τθσ γενικότερθσ λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ
Ποιότθτασ μζςω των ετιςιων αναςκοπιςεϊν του.
5 Στθ λιψθ αποφάςεων για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ,
ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ ζργου του Ιδρφματοσ ςτα πλαίςια τθσ αναςκόπθςθσ του
Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ.
6 Στθν ανάπτυξθ κατάλλθλου περιβάλλοντοσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ
Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ), τθσ ςτελζχωςισ τθσ με επαρκζσ και υψθλϊν προςόντων
προςωπικό, κακϊσ και τθσ ςυςτθματικισ επιμόρφωςθσ και αξιολόγθςισ του.
Επιπλζον, ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων μερϊν ςτθ διαςφάλιςθ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ
κακορίηεται ωσ ακολοφκωσ:
Η Μονάδα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ) αποτελεί το κεντρικό ςυντονιςτικό όργανο του
ςυνόλου των διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ ςτο
πλαίςιο λειτουργίασ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΕΣΔΠ).
Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ) κάκε ακαδθμαϊκοφ Τμιματοσ ζχουν
τθν ευκφνθ τθσ διενζργειασ τθσ ετιςιασ εςωτερικισ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ
ςπουδϊν ςε ςυνεργαςία με τθ ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ. Επιπλζον, κζτουν τθ ςτοχοκεςία
του Τμιματοσ και παρακολουκοφν τθν πορεία υλοποίθςισ τθσ. Επίςθσ, μεριμνοφν για το
ςυντονιςμό και τθν ζγκαιρθ ςυλλογι των δεδομζνων που απαιτοφνται για τθν λειτουργία
του ΕΣΔΠ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςυμπλιρωςθσ των απογραφικϊν δελτίων του
διδακτικοφ και ερευνθτικοφ ζργου κακϊσ και των ερωτθματολογίων. Τζλοσ, τα μζλθ των
ΟΜΕΑ ςυντάςςουν τθν πρόταςθ ακαδθμαϊκισ πιςτοποίθςθσ του προγράμματοσ ςπουδϊν
και ςυμμετζχουν ςτισ εςωτερικζσ/ι και εξωτερικζσ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του
Ιδρφματοσ.
Το διδακτικό προςωπικό παρζχει ερευνθτικό και διδακτικό ζργο, ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ
τθσ ενεργισ και ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ των φοιτθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία με
ςκοπό τθν ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ. Επιπλζον, κακοδθγεί ςυςτθματικά και
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ενκαρρφνει τουσ φοιτθτζσ ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων καλφπτοντασ τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ
τθσ επιςτιμθσ και τθσ αγοράσ εργαςίασ. Επίςθσ, ςυμμετζχει ενεργά ςτισ εςωτερικζσ/ι και
εξωτερικζσ διαδικαςίεσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του Ιδρφματοσ, εςτιάηοντασ ςτθν
πιςτοποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν.
Το διοικητικό προςωπικό ςυμμετζχει ενεργά ςτθν διοικθτικι λειτουργία του Ιδρφματοσ,
ςυμμορφϊνεται με τισ απαιτιςεισ του Εςωτερικοφ Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ και
ςυμβάλλει ςτθ διαρκι εδραίωςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του.
Οι φοιτητέσ ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, μζςω τθσ τακτικισ
παρακολοφκθςθσ, τθσ μελζτθσ αλλά και τθσ βελτίωςθσ των επιδόςεων τουσ. Επιπροςκζτωσ,
διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτισ εςωτερικζσ/ι και ςτισ εξωτερικζσ διαδικαςίεσ
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κυρίωσ μζςω τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτισ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ
ςχετικά με το εκπαιδευτικό και διοικθτικό ζργο του Ιδρφματοσ. Επίςθσ, οι φοιτθτζσ, μζςω
τθσ εκπροςϊπθςισ τουσ ςε ςυλλογικά όργανα, ςε επιτροπζσ ι και ομάδεσ, ζχουν τθν
δυνατότθτα να ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων και να υποβάλλουν τισ
προτάςεισ τουσ.
Στο πλαίςιο αυτό, θ Διοίκθςθ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν υποςτθρίηει ενεργά
τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ του Ιδρφματοσ οι οποίεσ ςυντονίηονται από τθ Μονάδα
Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ (ΜΟΔΙΠ), ενϊ παράλλθλα ενκαρρφνει τθ χριςθ διαφόρων
εργαλείων Διοίκθςθσ Ολικισ Ποιότθτασ, ϊςτε να λειτουργεί ςτο Ίδρυμα, Εςωτερικό
Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ.
Η Στρατθγικι και θ Πολιτικι Ποιότθτασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν είναι
δθμοςιευμζνεσ ςτθν κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ, ςτον ςφνδεςμο:
https://www.aueb.gr/el/content/politiki-diasfalisis-poiotitas.
Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Μονάδασ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ κακϊσ και θ δομι του Εςωτερικοφ
Συςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ του Ιδρφματοσ είναι δθμοςιευμζνεσ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Μονάδασ, ςτον ςφνδεςμο: https://www.aueb.gr/el/modip.
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