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Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της  ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρ!αση  με  αριθμό   23,328-
2-2019)  στη  συνεδρίασή  της  με  αριθμό  2981/7-3-2019  ττροσδιώρ!σε   την  Πf]λ. ηκη  rlοιότητας   κm
ιδρύματος ως εξής:

1.   Συνεχής βελτίωση τrις ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα
!.   Συνεχής βελτίωση τrις ποιότητας των διαδικασιών και των υττηρεσιών του ΑΠΘ
$.   Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασιας και της ποιότη™ς ζωής στο ΑΠΘ
4.   Διαφάνεια σ€ όλα τα επίπεδα
5.   Ανάδειξη  στην  κοινωνία,  στην  πολ1τεία,  αλλά  και  στη  δ1εθνη  επιστημοwκη  κο1νοτητα  του

έργΌυ που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιΕίται με:
•     Τη δέσμευση γ]α συμμόρφωση με Το νομικό και κανον1στ1κό ττλαίσ1Ο του Ιδρύματος
•     Τη   Θέσπ1ση.    ανασκόπηαΓη,    επανασχεδιασμό   και   επαναπρcjί7δIcjρ!ο[.ο    ww   σlοχ{ίjν    'η`,

διασφάλισης ττοιότητας, οι οποίο| εναρμονίζονται πλήρως με τη στίtατηγίκr  τοu  ιδρύματθς

Η πολmκή αυτή υποστηρίζει κυρίως:
•    την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
•     Την   ανάληψη    Των    ευθυνών    Της   ηγεσίας    του    1δρύματος.    τιιι.ψ    Τμημαιων    και    αλλιλjν

λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητ{jrjν   καθώς και  τον ρόλΩ
που τους αναλογεί σχετικά με τη δ1ασφάλ1ση πο1ότητας

•     Τη  δ1αφύλαξη  Των ακαδημα.1.Κών  αρχών,  της  δεοντολογίας,  την  αττοτροιτή  των  διακρίσεων.
τηνενθάρρυνσηΤηςσυμμετοχήςεξωτερικώνφορέωνστηδιασφάλισηπσιότητqς

•     τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλ1.ας, της έρευνας κα1 της κα1νοτομίας
•    τη  δ1ασφάλιση  ποιότητας  των  προγραμμάτων  σπουδών  κσ1  τη  συμμόρφωσή  τους  με  το

ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
•    την  αποτελεσματική   οργάνωση   των   υπηρεσιών   και   την  ανάmυξη   και   διατήρnση   m

υποδομών
•     Τη  δ1άθεση   ΚαI   αποτελεσματ1Κή   διαχείρ1ση   Των  αναγκαίων   rκ3[m   γΉ   ίΊ   λε|τt!υf.Iγ|α   U!.ι,

ιδρύματος
•    την ανάπυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώτwΟυ δυναμικού,

Πολmκή Ποιότητας στην αγγλική γλώσσα

Αυτh cοmer$tοπes οf qυalίψ ροΙίcίes
1.   cοntίnυουs qυα{ίty ι.mρrΟνement ίπ edυcαtίοπ απd research
2.   Cοns{αnt ίmρrονement jn ihe qυα]ίty οf ρrοcesses αnd ρrονίded serνjces
α.   cοnstαnt ίmρrονement ίn the qυaΙίty of |ίfe and qυαιίty οf wοrΚ wίthίn ΑrίstΟω υnίνer§ίty
4.   Τraπsραrency αt αιι |eνeΙs
5.    Dί8semίnαtίοn  οf ΑrίstοtΙe  υnίνer§ίty  achίeνements  tο  {he  socίety  and  ιhΒ  gονemmenι

αs well as tο the ίnternatίοnal αcademjc cοmmυπίty.


