
Α2.  Πολιτική Ποιότητας ΠΜΣ- Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

 
Το ΠΜΣ- Φυσικής, σε συνεργασία με ΜΟΔΙΠ του μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής του Εσωτερικού 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει εναρμονίσει την 
Πολιτική Ποιότητας του με αυτήν του Ιδρύματος, όπως απορρέει από το Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο 
αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (κυρίως της European Association for Quality Assurance in Higher 
Education–ENQA και του European Qualifications Framework-EQF). Η πολιτική του ΠΜΣ-Φυσικής 
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του  [http://www.physics.uoi.gr/el/node/53].  
 

1. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του  ΕΣΔΠ, η εφαρμογή των Διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας 
του ΠΜΣ- Φυσικής εξειδικεύεται  στην, 

i. πολιτική ποιότητας στο Ακαδημαϊκό-Διδακτικό  έργο,  
ii. πολιτική ποιότητας την διοικητική υποστήριξη των Μ.Φ. 

iii. πολιτική ποιότητας την φοιτητική μέριμνα  των Μ.Φ. 
iv. πολιτική ποιότητας την κινητικότητα των Μ.Φ. 
v. πολιτική ποιότητας το ερευνητικό έργο των Διδασκόντων του ΠΜΣ,  
 

1.1 Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ- Φυσικής  στο Ακαδημαϊκό- Διδακτικό Εργο: το ΠΜΣ-  Φυσικής 
δεσμεύεται για εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και 
τον προσανατολισμό του προγράμματος  σπουδών του. Αυτό  εξειδικεύεται στα παρακάτω: 
 την καταλληλότητα της δομής του προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ  
 την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού 
 την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου, 
 την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το 

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης 
 δημιουργία σύγχρονου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος με διαρκή ενθάρρυνση των Μ.Φ.  για 

επαφή τους με το ερευνητικό-περιβάλλον. 
1.2  Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ-Φυσικής στην Διοικητική υποστήριξη των Μ.Φ.: το ΠΜΣ-  
Φυσικής παρέχει Διοικητική υποστήριξη των Μ.Φ. από τη φάση της υποψηφιότητας τους, επιλογής, 
ένταξής τους και υλοποίησης των Μεταπτυχιακών Σπουδών τους. Αυτό  εξειδικεύεται στα παρακάτω 
 την    πληροφόρηση  των  Μ.Φ.  επι των Διοικητικών διαδικασιών   
 την πληροφόρηση των Μ.Φ. επι  των Ακαδημαϊκών-διαδικασιών 
 την πληροφόρηση των Μ.Φ. επι του θεσμού και ρόλου του Ακαδημαϊκού Συμβούλου 
 την αυτόματη έκδοση Παραρτήματος Διπλώματος στα Ελληνικά και τα Αγγλικά 

1.3 Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ-Φυσικής στην Φοιτητική Μέριμνα των  Μ.Φ.: το ΠΜΣ-  
Φυσικής παρέχει υποστήριξη των Μ.Φ.  σε θέματα σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης  όπως 
απορρέουν από την Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό  στηρίζεται στην  
πληροφόρηση  των  Μ.Φ.  επι των παροχών  φοιτητικής μέριμνας  που προσφέρει  το Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων (ιατροφαρμακευτική  κάλυψη, πάσο, σίτιση, στέγαση, δυνατότητες ετήσιων υποτροφιών 
από τον  ΕΛΚΕ, Βιβλιοθήκη κ.α.).   
1.4 Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ-Φυσικής στην Κινητικότητα των  Μ.Φ.: το ΠΜΣ-  Φυσικής 
παρέχει υποστήριξη των Μ.Φ.  σε θέματα  Κινητικότητας-Erasmus-Πρακτικής Ασκησης  όπως 
προσφέρονται από την Μονάδα Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αυτό  στηρίζεται 
στην πληροφόρηση  των  Μ.Φ.  επι των δυνατοτήτων  και διαδικασιών, Κινητικότητας-Erasmus-
Πρακτικής Άσκησης  που προσφέρει  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  
1.5 Η πολιτική ποιότητας του ΠΜΣ-Φυσικής το ερευνητικό έργο των Διδασκόντων του ΠΜΣ: οι 
διδάσκοντες του  ΠΜΣ-  Φυσικής  έχουν -διεθνώς καθιερωμένη- παραγωγή υψηλής ποιότητας 
ερευνητικού έργου. Στα πλαίσια αυτά το ΠΜΣ- Φυσικής επιδιώκει να υλοποιεί: 
  
 την παροχή προς τους φοιτητές ποιοτικών σύγχρονων εργαστηριακών-ερευνητικών  υποδομών  

 την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των Διδασκόντων 

 την διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, 

 στην ανάδειξη του έργου του προς την Κοινωνία, και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.  

https://www.uth.gr/
https://www.uth.gr/panepistimio/axiologisi-poiotita/modip
http://www.physics.uoi.gr/el/node/53


2. ΥΛΟΠΟΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Η υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΜΣ- Φυσικής περιλαμβάνει τα εξής: 

 χρήση αντικειμενικών, προκαθορισμένων δεικτών βάσει των οποίων αποτυπώνεται η ποιότητα 
του εκπαιδευτικού, ερευνητικού έργου, των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών, 
 συστηματική, τεκμηριωμένη καταγραφή, αποτίμηση και ανάδειξη του παραγόμενου έργου. 
 κριτική ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από διαδικασίες εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης του έργου του. 
 θεσμική αλληλεπίδραση με την ΜΟΔΙΠ  με στόχο την ανάληψη δράσεων, με αξιοποίηση των 
δεδομένων των αξιολογήσεων προς βελτίωση υφιστάμενων αδυναμιών. 
 δημοσιοποίηση των Διαδικασιών Διασφάλισης ποιότητας, και των δεδομένων της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ-Φυσικής, με σκοπό τη διαφάνεια στη λειτουργία του. 

3. ΔΡΑΣΕΙΣ  ΔΙΑΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των 
διαδικασιών του ΠΜΣ- Φυσικής  είναι οι ακόλουθες: 

3.1. Ιστοσελίδα: Στην  ιστοχώρο του  Τμήματος-Φυσικής έχει σχεδιασθεί και λειτουργεί  η ιστοσελίδα 
του ΠΜΣ- Φυσικής [http://www.physics.uoi.gr/el/node/53] που επικαιροποιείται σε περιοδική βάση.  
Εκεί παρέχεται πληροφορία σε  κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά και για την υλοποίηση των διαδικασιών 
διασφάλισης ποιότητας, όλη η πληροφορία επι των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 & 1.5 του παρόντος. Επιπλέον, η πολιτική για τη διασφάλιση και 
βελτίωση της ποιότητας και η αναλυτική περιγραφή των κυριότερων διαδικασιών και μέσων που 
απορρέουν από αυτήν για την υλοποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής της, έχουν ενσωματωθεί 
στους κανονισμούς Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
[https://www.uoi.gr/panepistimio/diasfalisi-poiotitas-modip/] στους κανονισμούς  λειτουργίας και 
χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και στο Πλαίσιο Κανόνων Ηθικής και 
Δεοντολογίας [https://www.rc.uoi.gr/index.php/thesmiko-plaisio/kodikas-deontologias].  

3.2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα: Το ΠΜΣ-Φυσικής παρέχει πληροφορίες στο  
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΜΟΔΙΠ. Επιπλέον λειτουργεί  το Φοιτητολόγιο του 
με διασύνδεση του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ με το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) της Γραμματείας του Τμήματος 
Φυσικής (όπου υπάγεται και το ΠΜΣ-Φυσικής). Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται το έργο των μελών 
του ΠΜΣ-Φυσικής ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ο πολυεπίπεδος έλεγχος και η αξιοπιστία των 
δεδομένων που καταχωρούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι  το ΠΜΣ-Φυσικής  σε συνεργασία με την 
ΜΟΔΙΠ υλοποίει τις  εξής τακτικές-δράσεις διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας: 

 Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας από τους Μ.Φ.  στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.   

 Καταγραφή και παρακολούθηση ετησίως του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού 
επιστημονικού προσωπικού μέσω της συμπλήρωσης του εντύπου «Απογραφικό Δελτίο Διδάσκοντος».   

 Αξιολόγηση της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών (πρόγραμμα 
ΠΜΣ- Φυσικής,  Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητική μέριμνα),  

3.3. Παρακολούθηση Δεικτών Ποιότητας: Η ΣΕΜΣ του ΠΜΣ-Φυσικής  παρακολουθεί επιπρόσθετα τους 
παρακάτω δείκτες, που αντανακλούν την ποιότητα και την απήχηση του ΠΜΣ-Φυσικής: [a] Ποσοστά 
εισαχθέντων με 1η επιλογή το ΠΜΣ-Φυσικής, [β] Ποσοστά παρακολούθησης μαθημάτων, συμμετοχής 
στις εξεταστικές διαδικασίες και επιτυχίας, [γ]  Διάρκεια συνολικής φοίτησης μέχρι τη λήψη πτυχίου, [δ] 
Μέση διάρκεια φοίτησης , [ε] Ποσοστά ολοκλήρωσης σπουδών, [ζ] Βαθμολογία αποφοίτων (μέσος όρος 
βαθμολογίας και κατανομή βαθμού πτυχίου). Με τον τρόπο αυτό η ΣΕΜΣ του ΠΜΣ-Φυσικής  εχει άμεση 
εποπτείας της πορείας του ΠΜΣ-Φυσικής, γεγονός που συμβάλλει περαιτέρω στη διασφάλιση της 
ποιότητας. 

http://www.physics.uoi.gr/el/node/53
https://www.uoi.gr/panepistimio/diasfalisi-poiotitas-modip/

