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Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Εισαγωγή 

Το παρόν κείμενο απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας. Σε αυτό παρουσιάζεται η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας (Π.Δ.Π.) του 
Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Τ.Δ.Φ.Π.) του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) που εκπονήθηκε με γνώμονα τα βασικά συστατικά που 
διέπουν την λειτουργία του Τ.Δ.Φ.Π., δηλαδή την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία, τον 
προσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει (αποστολή), τις αξίες που 
διέπουν την δράση του αλλά και τους στρατηγικούς του στόχους (όραμα).  
Η παρούσα έκδοση της Π.Δ.Π. του Τμήματος εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του ΑΠΘ 
εξειδικεύοντας σε επίπεδο Τμήματος τους γενικούς στόχους ποιότητας που προβλέπονται στο 
εγχειρίδιο ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.).    

Πολιτική ποιότητας 

Το Τ.Δ.Φ.Π. ενστερνίζεται την ανάγκη εδραίωσης μιας κουλτούρας ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση που βασίζεται σε συγκεκριμένη πολιτική και προκαθορισμένους στόχους 
ποιότητας τα οποία με τη σειρά τους πρέπει να είναι γνωστά και διαθέσιμα στους 
ενδιαφερόμενους. Για αυτό το λόγο, το Τ.Δ.Φ.Π. δεσμεύεται όχι μόνο να διασφαλίσει την 
ποιότητα και να αναζητήσει την αριστεία σε όλους τους τομείς στους οποίους 
δραστηριοποιείται (διδασκαλία, έρευνα και διοίκηση) αλλά και να σχεδιάσει τις δράσεις του 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων ομάδων.  
Για αυτό το λόγο οι γενικοί στόχοι ποιότητας καθορίζονται ως εξής: 
 Παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου με στόχο την αριστεία, διασφαλίζοντας 

ευρεία ακαδημαϊκή-εκπαιδευτική προσφορά και παραγωγή νέας γνώσης και 
τεχνογνωσίας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των φοιτητών και 
φοιτητριών αλλά και της κοινωνίας εν γένει. 

 Η διευκόλυνση όλων των κατηγοριών προσωπικού του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. 
Ε.ΤΕ.Π. και του διοικητικού προσωπικού) στην κατεύθυνση της διαρκούς εκπαίδευσης 
και επιμόρφωσής του προκειμένου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, αλλά και 
να διαθέσει στα πλαίσια του δυνατού όλους τους αναγκαίους πόρους που θα 
επιτρέψουν την διάθεση των υπηρεσιών τους σε ευχάριστο περιβάλλον. 

 Επίτευξη μόνιμης δέσμευσης για συνεχή βελτίωση στους τομείς της διδασκαλίας, της 
έρευνας και της διοίκησης. 

 Διασφάλιση ότι η Π.Δ.Π. έχει γίνει κατανοητή και αποδεκτή από όλες τις 
ενδιαφερόμενες ομάδες και ότι επικοινωνείται αποτελεσματικά με όλα τα πρόσφορα 
μέσα. 

 Διασφάλιση ότι το Ε.Σ.Δ.Π. του Τμήματος εκπονείται, είναι αποτελεσματικό και 
αναθεωρείται περιοδικά.  

 Δέσμευση για τήρηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος όλων των 
απαραιτήτων μέτρων και πληροφοριών που θα διασφαλίζουν την υλοποίηση των 
στόχων της πολιτικής ποιότητας.   

 


