Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων
Πληροφόρησης Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση Επιστημόνων Πληροφόρησης υψηλής
επιστημονικής κατάρτισης, ικανών να στελεχώσουν βιβλιοθήκες όλων των ειδών,
αρχεία και κέντρα πληροφόρησης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον το
Τμήμα έχει ως προτεραιότητα τη διαρκή προσαρμογή του στις συνεχείς
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τη δημιουργία αποφοίτων με γνώσεις
και δεξιότητες σε αντικείμενα αιχμής της Επιστήμης της Πληροφόρησης, ώστε να
μπορούν να ενταχθούν απρόσκοπτα στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά εργασίας.
Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι:
• Η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, τις εθνικές ανάγκες και τη διεθνή
πρακτική
• Η καλλιέργεια της κριτικής, δημιουργικής και ερευνητικής σκέψης
• Η προετοιμασία των αποφοίτων για τις προκλήσεις που θέτει το διαρκώς
εξελισσόμενο περιβάλλον της πληροφόρησης
• Η προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών για ένταξή τους σε
μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών
Το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης
δεσμεύεται για την ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση πολιτικής ποιότητας,
που θα εναρμονίζεται με την πολιτική ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του
προγράμματος σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί
τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής
τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη
διαρκή βελτίωσή του. Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος επικεντρώνεται στους
παρακάτω βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους του
Τμήματος και συνδέονται με τους στόχους του Ιδρύματος:
• Συνεχής βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για να
συμβαδίζει με τις επιστημονικές εξελίξεις και τις ανάγκες της κοινωνίας
• Επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης
• Προαγωγή της ποιότητας του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ
• Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα
• Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού και δημιουργία
περιβάλλοντος που ευνοεί και υποστηρίζει την ακαδημαϊκή ανάπτυξη και
εξέλιξη
• Βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών, με προτεραιότητα
στη Φοιτητική Μέριμνα
• Ενίσχυση της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού
• Ενίσχυση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τους αποφοίτους του
Τμήματος
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•
•

Προβολή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και κοινωνικού έργου που
επιτελείται στο Τμήμα
Ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης, με επέκταση των
συνεργασιών με ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό

Στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος συμμετέχει
όλο το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, συμβασιούχοι διδάσκοντες, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό
προσωπικό), οι φοιτητές/τριες και τα όργανα διοίκησης του Τμήματος. Η Πολιτική
Ποιότητας εφαρμόζεται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του
Τμήματος σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας το Τμήμα:
• Τηρεί τις διαδικασίες που προβλέπονται με βάση το Εσωτερικό Σύστημα
Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
• Καλλιεργεί κλίμα επικοινωνίας και συνεργασίας όλων των μελών του και
κουλτούρα ποιότητας
• Βελτιώνει τις υπηρεσίες και τις υποδομές του
• Συνεργάζεται με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος
για την ετήσια αξιολόγησή του
Η διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ επιτυγχάνεται με συγκεκριμένες δράσεις
συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης:
• Τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) του
Τμήματος, που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση του ΠΠΣ και
υποβάλλει στη συνέλευση του Τμήματος εισηγήσεις για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του και για την
αναθεώρησή του, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου το ΠΠΣ να
συμβαδίζει με τις τρέχουσες τάσεις και εξελίξεις
• Τη σύσταση και λειτουργία της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), που
είναι υπεύθυνη τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων
αξιολόγησης από τις/τους φοιτήτριες/ητές, τη σύνταξη της ετήσιας
εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης, και τη σύνταξη της περιοδικής Πρότασης
Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος
• Την ετήσια Εσωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος που συντονίζεται από την
ΟΜΕΑ, με τη συνδρομή όλων των μελών του διδακτικού, εργαστηριακού και
διοικητικού προσωπικού του Τμήματος
• Σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την
ποιότητα του ΠΠΣ ήταν η ανάπτυξη ενός νέου και προσανατολισμένου στις
σύγχρονες απαιτήσεις προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, που
διασφαλίζει την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων,
με βάση το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης
στο πλαίσιο της φοιτητοκεντρικής μάθησης που ενισχύει την ακαδημαϊκή
φυσιογνωμία του Τμήματος, υϊοθετεί νέες μορφές διδασκαλίας και
αξιολόγησης, ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία και προωθεί την αυτόνομη μάθηση
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Η διασφάλιση της ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος θα συμβάλει στο όραμα του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποίο επιδιώκει να αποτελέσει πυλώνα
αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη
διεθνοποίηση, στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, στη διδακτική
καινοτομία, και στη διασύνδεση του Ιδρύματος με την κοινωνία.
Η επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος γίνεται με τους εξής τρόπους:
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος
• Ενημέρωση των νέων φοιτητών/τριών στην τελετή υποδοχής πρωτοετών
• Ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στο πρόγραμμα πρακτικής
άσκησης
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