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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(Έγκριση Συνέλευσης αρ.πρωτ.457/27-11-2020, Θέμα 6ο)  

 

Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι 
πλήρως εναρμονισμένη με την πολιτική διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη 
συνεχή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος σπουδών, του εκπαιδευτικού, ερευνητικού 
και διοικητικού του έργου. 

Η πολιτική του Τμήματος δημοσιοποιείται και διαχέεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέλη , ώστε  το 
ακαδημαϊκό / διοικητικό προσωπικό  αλλά και οι φοιτητές (μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί) να 
είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με την θέση τους αλλά και με τον  
ρόλο που τους αναλογεί. 

Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας η οποία υποστηρίζει την 
ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί τον 
σκοπό και το αντικείμενό του, θέτει, υλοποιεί και παρακολουθεί τους στόχους ποιότητας, 
καθορίζει τα μέσα, τις ενέργειες και τους τρόπους επίτευξής τους, και εφαρμόζει τις 
ενδεικνυόμενες εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες ποιότητας με απώτερο σκοπό τη διαρκή 
βελτίωσή του. 

Ειδικότερα, η υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής προϋποθέτει την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας οι οποίες 
διασφαλίζουν: 

➢  την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, 

➢  την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης υψηλής αξίας 

➢  την συνεχή́ βελτίωση και αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

➢ την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης, 

➢ την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, 

➢  τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, 
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➢  την συμμετοχή σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα και την αξιοποίηση των  
αποτελεσμάτων και της καινοτομίας, 

➢ την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της 
ακαδημαϊκής μονάδας, 

➢ την ανάδειξη στην κοινωνία, την πολιτεία, αλλά και τη διεθνή επιστημονική κοινότητα του 
έργου που συντελείται 

➢ το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, 

➢ την ποιότητα των υποστηρικτικών προς τους φοιτητές διοικητικών και ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του, 

➢ τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με τη 
συνεργασία της ΟΜΕΑ του Τμήματος και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, 

➢ την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

 


