
 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
To Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών δεσμεύεται να παρέχει υψηλού 

επιπέδου καλλιτεχνικές εργαστηριακές σπουδές που σε συνδυασμό με την παροχή γνώσεων 
σε διάφορα επιστημονικά πεδία, στη βάση ποικίλων προσεγγίσεων και μεθόδων, στοχεύουν 
στην ανάδειξη καλλιτεχνών με σφαιρική παιδεία και εξειδικευμένες καλλιτεχνικές 
ικανότητες. Το Τμήμα, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), έχει 
εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας με την Πολιτική Ποιότητας του Α.Π.Θ. Η δέσμευση όλων 
των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή 
βελτίωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών 
συντελείται στη βάση των αρχών της δεοντολογίας, της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας, της 
διαφάνειας και της υπευθυνότητας απέναντι στους φοιτητές/στις φοιτήτριες και στο 
ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η υλοποίηση των 
στρατηγικών στόχων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και ο στόχος για την 
ανάπτυξη πολύμορφης καλλιτεχνικής έρευνας σε όλα τα επίπεδα σπουδών, σε συντονισμό 
με τις διεθνείς εξελίξεις και τις κοινωνικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η δέσμευση του Τμήματος 
αφορά στα ακόλουθα: 

• Εξασφάλιση όρων φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής προσέγγισης ώστε να 
εκπληρώνονται επιτυχώς τα μαθησιακά αποτελέσματα που προσδιορίζονται στα 
περιγράμματα των μαθημάτων του ΠΠΣ. 

• Αναπροσαρμογή του ΠΠΣ σύμφωνα με τα αποτελέσματα των θεσπισμένων 
διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και σε συνάρτηση με τις 
διεργασίες στο πεδίο της σύγχρονης τέχνης σε διεθνές επίπεδο και τις νέες 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο πεδίο των εικαστικών τεχνών. 

• Διασφάλιση της ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος και της 
διάχυσης της καλλιτεχνικής και θεωρητικής έρευνας και των αποτελεσμάτων της μέσα 
από τις δημοσιεύσεις των μελών του Τμήματος και τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις 
και συνέδρια, καθώς και μέσα από τη διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων 
εικαστικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων του Τμήματος. 

• Επιτυχή σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και την αξιοποίηση των υποψηφίων 
διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών/ερευνητριών στο πλαίσιο των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών του ΠΠΣ του Τμήματος.  

• Σύνδεση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού προσανατολισμού του Τμήματος με τα 
πεδία της επαγγελματικής δραστηριοποίησης των φοιτητών/φοιτητριών μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.  

• Ανάπτυξη και διεύρυνση συνεργασιών του Τμήματος με καλλιτεχνικούς, 
εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς και ιδρύματα, με στόχο την επικοινωνία των 
στόχων και της πολιτικής του, τη μετάδοση γνώσης και τη διάδοση του ακαδημαϊκού 
καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου πέραν του ακαδημαϊκού χώρου, με έμφαση 
στον κοινωνικό αντίκτυπο της ακαδημαϊκής δραστηριότητας και στη σύνδεση με την 
κοινωνία. 

• Συστηματική βελτίωση των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
της βιβλιοθήκης και της φοιτητικής μέριμνας. 

• Διαφάνεια και δημόσια πληροφόρηση που αφορά στις δράσεις του Τμήματος και των 
μελών του. 


