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Tο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εφαρμόζει Πολιτική Διασφάλισης 

Ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, η οποία βρίσκεται σε πλήρη 

εναρμόνιση με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος, τις προδιαγραφές της Αρχής 

Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.) καθώς και τις διεθνείς πρακτικές και πολιτικές του 

Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.  

Ο πάγιος στρατηγικός στόχος της πολιτικής του Τμήματος Φυσικής είναι η διασφάλιση και 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές 

του στο αντικείμενο της Φυσικής αλλά και σε συναφή αντικείμενα (τεχνολογίες υλικών, 

χημεία, μαθηματικά, πληροφορική, ατμοσφαιρικές επιστήμες, και παιδαγωγικά). Με αυτόν 

τον τρόπο το Τμήμα εξοπλίζει τους φοιτητές του με όλα τα εφόδια και τις δεξιότητες για μία 

επιτυχή μελλοντική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική σταδιοδρομία. 

Η Πολιτική Ποιότητας δημοσιοποιείται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στα 

μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού και στους φοιτητές μέσω των 

Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος, οι οποίοι – στο βαθμό που τους αναλογεί, 

διασφαλίζουν στις διαδικασίες εφαρμογής της και συμβάλλουν στη υλοποίηση  των 

διαδικασιών ποιότητας.  

Για την διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του 

το Τμήμα Φυσικής δεσμεύεται και μεριμνά για: 

 Την παροχή στους φοιτητές υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης ακολουθώντας τα 

διεθνή αντίστοιχα επίπεδα σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ετήσια και 

θεσμοθετημένη διαδικασία επικαιροποίησης του ΠΠΣ με άξονα την ακαδημαϊκή 

διδασκαλία και την έρευνα αιχμής.  

 Την επιδίωξη της συνεχούς βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της 

ενίσχυσης της διδασκαλίας με την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών και την 

καθιέρωση ολιγομελών τμημάτων διδασκαλίας.  Μέσω της βελτίωσης των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται η αύξηση των προσόντων των 

αποφοίτων σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.  

 Την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου η οποία 

επιτυγχάνεται με την συνεχή αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ σε συνεργασία με την 

ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

 Το υψηλό επίπεδο προσόντων του διδακτικού προσωπικού το οποίο επιτυγχάνεται 

με τα αυστηρά επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια που εφαρμόζει το Τμήμα κατά 

την εκλογή και την εξέλιξη των μελών ΔΕΠ.  

 Την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου και ποιότητας ακολουθώντας τα διεθνή 

πρότυπα. Την προώθηση των αποτελεσμάτων της έρευνας μέσω διεθνών 



συνεργασιών και μέσω της ανάπτυξης της διεπιστημονικότητας καθώς και της 

διάχυσης των αποτελεσμάτων προς όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας.  

 Την ενδυνάμωση της διεθνούς παρουσίας και την ισχυροποίηση της εξωστρέφειας 

του Τμήματος με την προβολή της επιστημονικής ταυτότητας των μελών του σε 

διεθνές επίπεδο.  

 Την αναγνώριση της αριστείας και την επιβράβευση των μελών του Τμήματος στην 

διδασκαλία και την έρευνα ακολουθώντας την γενικότερη πολιτική του Ιδρύματος. 

 Την σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα μέσω μιας πληθώρας τόσο θεωρητικών 

αλλά και εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων επιλογής που εξοικειώνουν και 

προετοιμάζουν τους φοιτητές στις ανταγωνιστικές απαιτήσεις  της σύγχρονης 

έρευνας αιχμής. 

 Την προώθηση της διεθνούς κινητικότητας των φοιτητών μέσω του προγράμματος 

Erasmus+ καθώς και στην καθοδήγηση των φοιτητών στην επαφή τους με την αγορά 

εργασίας μέσω του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης, η οποία καλύπτει μία 

ευρεία γκάμα δυνατοτήτων που περιλαμβάνει ερευνητικά εργαστήρια ιδιωτικών 

φορέων, ερευνητικά εργαστήρια Ευρωπαϊκών δομών, δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς, εταιρείες και οργανισμούς, βιομηχανία και φορείς εκπαίδευσης.  

 Την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως της 

βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου, των διοικητικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών 

φοιτητικής μέριμνας ακολουθώντας την πολιτική του Ιδρύματος. 

Το Τμήμα Φυσικής, για τον έλεγχο της υλοποίησης των παραπάνω στόχων και την λήψη 

διορθωτικών ενεργειών όπου παραστεί ανάγκη: 

 ακολουθεί όλες τις αρμόζουσες θεσμικές διαδικασίες. Ο Πρόεδρος του Τμήματος σε 

συνεργασία με την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) και την Μονάδα 

διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δρομολογούν σε 

ετήσια βάση τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος, στα πλαίσια 

του «Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας» (ΕΣΔΠ) του Ιδρύματος 

(https://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2018/10/egxeiridio-poiotitas2.pdf). Αυτή 

αφορά  όλα τα μέλη Δ.Ε.Π καθώς και τους Ε.ΔΙ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος.   

 αξιοποιεί τα συμπεράσματα των εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος, οι οποίες 

διενεργούνται σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π και την Αρχή Διασφάλισης και 

Πιστοποίησης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ) στην Ανώτατη Εκπαίδευση.   

 δημοσιοποιεί την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος καθώς και τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών ελέγχου υλοποίησης της σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.  
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