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Β2.1 Πολιτική Ποιότητας Του Τμήματος Γεωλογίας Του ΑΠΘ.  
Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. έχει ως κύριο 
στόχο να παρέχει υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση σε μελλοντικούς 
Γεωλόγους, οι οποίοι θα απασχοληθούν τόσο σε παραδοσιακά αντικείμενα της 
Γεωλογίας, όσο και σε ένα ευρύτερο φάσμα αντικειμένων των Γεωεπιστημών. 
Για να το επιτύχει αυτό το Τμήμα εφαρμόζει, μέσω των θεσπισμένων οργάνων 
του, συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, η οποία εναρμονίζεται με την πολιτική 
ποιότητας του Α.Π.Θ. Οι βασικοί στόχοι της πολιτικής αυτής συνοψίζονται 
παρακάτω και είναι : 

• Η παροχή στους φοιτητές εκπαίδευσης υψηλής στάθμης, σε επίπεδο 
συγκρίσιμο με αυτά των αντίστοιχων και πιο αναγνωρισμένων Τμημάτων 
Γεωεπιστημών των Πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

• Η διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών και της ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων, αλλά και η διαφάνεια 
σε όλα τα επίπεδα. 

• Η ισορροπημένη παροχή μεταξύ βάθους και εύρους, τόσο των 
θεωρητικών, όσο και των εφαρμοσμένων γνώσεων που παρέχει, καθώς 
και η σύνδεσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. 

• Η παροχή επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων στους 
πτυχιούχους, οι οποίες να τους καθιστούν καταρτισμένους και 
εφοδιασμένους με τις απαραίτητες γνώσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν 
στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

• Η συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση του Προγράμματος Προπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος. 

Η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο ειδικότερος προσανατολισμός του ΠΠΣ 
καθορίζονται από τους ειδικότερους στόχους, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

• η έμφαση στη διακλαδικότητα, με την παροχή βασικών γνώσεων σε όλο 
το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται από το 
συγκεκριμένο Τμήμα, καθώς αυτό καλύπτει ένα ασυνήθιστα μεγάλο 
εύρος κλάδων των Γεωεπιστημών, συγκρινόμενο με άλλα αντίστοιχα 
Τμήματα. 

• η εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών σε επιλεγμένα γνωστικά 
αντικείμενα. Μέσω των άτυπων κατευθύνσεων ο φοιτητής επιτυγχάνει 
την ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ του εύρους γνώσεων που πρέπει να έχει 
ο νέος Γεωλόγος, αλλά και της εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα θέματα. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν ο φοιτητής θέλει π.χ. να ακολουθήσει 
μεταπτυχιακές σπουδές ή επιθυμεί η επαγγελματική σταδιοδρομία του 
να εστιάσει σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.  

• η εφαρμογή και πρακτική εμπέδωση της θεωρητικής γνώσης. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσα από ένα παράλληλο πρόγραμμα οργανωμένων 
υποχρεωτικών εργαστηριακών και φροντιστηριακών ασκήσεων, οι οποίες 
συμπληρώνουν το θεωρητικό μάθημα. 
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• η απόκτηση ουσιαστικής εμπειρίας πεδίου. Μέσα από ένα εκτεταμένο 
πρόγραμμα οργανωμένων ασκήσεων υπαίθρου (είτε 
πολυθεματικές/πολυήμερες ασκήσεις πεδίου ως αυτόνομα μαθήματα, 
είτε/και μονοήμερες ως υποχρεωτικό συμπληρωματικό τμήμα 
προπτυχιακών μαθημάτων). 

• η καλλιέργεια της ερευνητικής και δημιουργικής σκέψης. Αυτή 
προωθείται μέσω της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας, καθώς και 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικά 
προγράμματα του Τμήματος και επιστημονικά συνέδρια. 

• η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, μέσω του 
προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης που λειτουργεί συμπληρωματικά 
με το ΠΠΣ. 

• η σύνδεση των σπουδών τους με την εκπαίδευση, μέσω του 
προγράμματος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας (που περιλαμβάνει και την Πρακτική Εκπαιδευτική Άσκηση), το 
οποίο λειτουργεί συμπληρωματικά και παράλληλα με το ΠΠΣ. 

• η απόκτηση διεθνούς εμπειρίας μέσω της προώθησης της συμμετοχής 
τους σε σχετικά προγράμματα εκπαιδευτικών ανταλλαγών (π.χ. 
ERASMUS+, κλπ.).  
 

Β2.2 Ενέργειες για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας Του Τμήματος 
Γεωλογίας Του ΑΠΘ 

Το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ εφαρμόζει συγκεκριμένη Πολιτική Διασφάλισης 
Ποιότητας, η οποία αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του Ιδρύματος. 
Στην ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής αυτής συμμετέχουν όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι εσωτερικοί παράγοντες. Αυτοί είναι: 

• Όργανα Διοίκησης 

• Μέλη ΔΕΠ 

• Μέλη ΕΔΙΠ  

• Μέλη ΕΤΕΠ 

• Διοικητικό Προσωπικό 

• Φοιτητές του Τμήματος 

• Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

• Υποψήφιοι διδάκτορες.  

Η πολιτική του Τμήματος για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική 
εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης 
(ΟΜΕΑ), σε συνεργασία με τα άλλα όργανα του Τμήματος (Πρόεδρος, 
Γραμματεία, Συνέλευση), αλλά κυρίως με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ, η οποία είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της ποιοτικής λειτουργίας του ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα. Για την 
υλοποίηση της παραπάνω πολιτικής το Τμήμα Γεωλογίας έχει θεσπίσει και 
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ακολουθεί συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους και διαδικασίες (ενέργειες και 
δράσεις) ποιότητας, οι οποίοι συνδέονται και αποτελούν μέρος της στρατηγικής 
του ΑΠΘ, είναι οι εξής: 

Α. Υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ΠΠΣ, που περιλαμβάνει: 

• την αξιολόγηση και το συνεχή εκσυγχρονισμό του προγράμματος 
σπουδών 

• τον εντοπισμό των αδυναμιών και τη συστηματική βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας  

• την ποιοτική επάρκεια του διδακτικού προσωπικού και των εργαλείων 
που χρησιμοποιεί στην εκπαιδευτική διαδικασία 

• την παροχή των κατάλληλων γνώσεων αλλά και τεχνικών δεξιοτήτων για 
την υποβοήθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων 

Β. Βελτίωση των επιδόσεων των φοιτητών του ΠΠΣ 

Γ. Σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών (π.χ. με 
την καθιέρωση υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας, την ύπαρξη μαθημάτων 
παρουσίασης σύγχρονων ερευνητικών εξελίξεων, κλπ.) 

Δ. Ενίσχυση του διεθνούς προφίλ του Τμήματος και του ΠΠΣ 

Ε. Βελτίωση μαθησιακού περιβάλλοντος και της καθημερινής λειτουργίας, με 
παράλληλη πλήρως ενημερωμένη και αξιόπιστη πληροφόρηση. 

 

Β2.3 Επικοινώνηση των διαδικασιών και αποτελεσμάτων της Πολιτικής 
Ποιότητας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ 

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με την καθοδήγηση της ΟΜΕΑ και της 
ΜΟΔΙΠ υλοποιεί τις διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές 
και τα μέλη ΔΕΠ. Οι στόχοι και η πολιτική ποιότητας του ΠΠΣ είναι δημόσια 
αναρτημένοι και διαθέσιμοι: 

• στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος  

• στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ του ΑΠΘ 

Μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας (545/15-4-
2020), τα κυριότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
ερωτηματολογίων των φοιτητών είναι ελεύθερα διαθέσιμα, τόσο στους 
διδάσκοντες, όσο και στους φοιτητές, από την ιστοσελίδα του Τμήματος. 


