
1 
 

 

 

 

B2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1984 και αποτελεί το πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας της 

χώρας. Με στόχο τη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς, των 

κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης 

κοινωνίας, των προβλημάτων και των κοινωνικών φαινομένων, συμβάλλει στην ανάπτυξη της γνώσης 

και της πρωτογενούς έρευνας, σε θεωρητικό, μεθοδολογικό και πρακτικό επίπεδο. Τόσο η ιστορική 

εξέλιξη του Τμήματος, όσο και οι προκλήσεις για το μέλλον του αντανακλούν την ουσιαστική 

συμβολή του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την επίδρασή του στις δημόσιες 

πολιτικές της χώρας.  

Η στρατηγική του Τμήματος στηρίζεται στην ανατροφοδότηση από τις νέες επιστημονικές τάσεις 

καθώς και τις δημόσιες πολιτικές που αφορούν τη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων. Προς αυτή 

την κατεύθυνση, η εξωστρέφεια του Τμήματος και η σύνδεσή του με φορείς με φορείς του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών που ενισχύουν την απορροφητικότητα των 

αποφοίτων και διασυνδέουν αποτελεσματικά το Τμήμα με την κοινωνία υλοποιείται με την υπογραφή 

πρωτοκόλλων συνεργασίας.  

Δηλώνουμε ότι η πολιτική ποιότητας του Τμήματος Κοινωνιολογίας εντάσσεται και συσχετίζεται 

άμεσα με τη στρατηγική για τη διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος.  

Βασικοί άξονες της πολιτικής ποιότητας αποτελούν: 

 η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσης προς τους φοιτητές μας,  

 η ανάπτυξη της έρευνας μέσα από τη λειτουργία των Εργαστηρίων και των Ερευνητικών 

Κέντρων του Τμήματος με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος,  

 η διεθνοποίηση και η εξωστρέφεια του Τμήματος μέσω της ανάπτυξης διεθνών συνεργειών και 

πρωτοκόλλων συνεργασίας 

 η ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο έρευνας και απορρόφησης στην αγορά εργασίας,  

 η εναρμόνιση της λειτουργίας του Τμήματος με την εθνική νομοθεσία για την ανάληψη όλων 

των πρωτοβουλιών και υποχρεώσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας (ΟΜΕΑ, ΜΟΔΙΠ, 

ΑΔΙΠ). 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ακολουθεί τη σχετική νομοθεσία για τη διασφάλιση Ποιότητας στην 

Ανώτατη Εκπαίδευση και τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου, η οποία 

αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης 

του Ιδρύματος. 
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Βασικές αρχές και αξίες της πολιτικής πιστοποίησης ποιότητας του Τμήματος αποτελούν: 

 η πρόοδος της επιστήμης και η μετάδοση της γνώσης,  

 η ακαδημαϊκή ελευθερία και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως 

ορίζεται στο Σύνταγμα και τους Νόμους,  

 η αξιοκρατία και η ισότητα της μεταχείρισης,  

 ο σεβασμός στους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα συλλογικά όργανα,  

 η ανάπτυξη της αριστείας και της καινοτομίας,  

 η γενικότερη κοινωνική συμβολή. 

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος ορίζεται ετησίως με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους συγκεντρώνει 

όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση, παρακολουθεί τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές, ενημερώνει τα μέλη της συνέλευσης για τις 

διαδικασίες της αξιολόγησης, συντάσσει την ετήσια έκθεση αξιολόγησης προς τη ΜΟΔΙΠ και εν 

γένει εποπτεύει και παρακολουθεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εσωτερική και εξωτερική 

αξιολόγηση του Τμήματος. Επιπροσθέτως, η ΟΜΕΑ του Τμήματος προβαίνει στις ενέργειες που 

απαιτούνται προκειμένου να εκπληρωθούν οι συστάσεις της εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος 

από την ΑΔΙΠ. 

 

Η πολιτική ποιότητας του Τμήματος αποσκοπεί: 

 στην επαρκή και αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών μας  

 στην ανάπτυξη της απαραίτητης διασύνδεσης με την αγορά εργασίας και την ουσιαστική 

εκπλήρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, μέσα και από τη στοχοθεσία του ευρέως 

φάσματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνιολόγων, όπως αποτυπώνονται στο 

ΠΔ 199 Α’/2009.  

 στην ενίσχυση του κύρους και της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών του Τμήματος μέσα 

και από την  επικαιροποίηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κοινωνιολόγων, καθώς 

και την ανανέωση και επικαιροποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος που προηγήθηκε κατά το 

ακαδ. Έτος 2016-17. 

 Στη βελτίωση της λειτουργίας του τμήματος, μέσα από τη συνεχή επιμόρφωση των 

υπαλλήλων που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής Erasmus και τη φροντίδα για  

διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

φοιτητοκεντρική στόχευση. 

 

 Η διάχυση και δημοσιοποίηση των ακαδημαϊκών δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα σπουδών 

του Τμήματος, τη διασύνδεσή του με την κοινωνία και την αγορά εργασίας υλοποιείται μέσα από τη 

δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του τμήματος και του πανεπιστημίου, την ανακοίνωσή τους στα 

πολυάριθμα εθνικά και διεθνή συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις και  ερευνητικές 

δράσεις και συνεργασίες που οργανώνονται από μέλη ΔΕΠ και τα Εργαστήρια και τα ερευνητικά 

κέντρα του Τμήματος σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια της χώρας και επιστημονικούς φορείς. 

Στη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών εμπλέκονται ενεργά και οι προπτυχιακοί φοιτητές του 

Τμήματος. 

 


