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Πολιτική Ποιότητας 
 
 

Με τθν ζνταξθ του Σμιματοσ ςτθ χολι Μθχανικϊν του Πανεπιςτθμίου ακολοφκθςε θ αναμόρφωςθ του 
προγράμματοσ ςπουδϊν ςε πρόγραμμα 5ετοφσ διάρκειασ φοίτθςθσ. Η αναμόρφωςθ ζγινε με βάςθ: 
• τισ ςφγχρονεσ εξελίξεισ τισ τεχνολογίασ, 
• τισ ανάγκεσ  τθσ εγχϊριασ και διεκνοφσ αγοράσ εργαςίασ, κακϊσ και 
• τθ δομι και οργάνωςθ προγραμμάτων ςπουδϊν ςε αντίςτοιχα Σμιματα Ελλθνικϊν Σμθμάτων 
Πολυτεχνικϊν χολϊν και ομοειδϊν διεκνϊσ  αναγνωριςμζνων Πανεπιςτθμιακϊν Σμθμάτων. 
Η δομι και το περιεχόμενο του προγράμματοσ ςπουδϊν ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ που απορρζουν για 
τθν επιτυχι και αςφαλι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Μθχανικοφ Πλθροφορικισ, Τπολογιςτϊν και 
Σθλεπικοινωνιϊν. Σο Σμιμα εντάςςεται ςτθ χολι Μθχανικϊν (School of Engineering) του Πανεπιςτθμίου, 
το δε πρόγραμμα ςπουδϊν κακορίηεται γενικά από τα ευρφτερα γνωςτικά αντικείμενα τθσ Πλθροφορικισ, 
Τπολογιςτϊν, Σθλεπικοινωνιϊν και τθσ Ενζργειασ  
 
Για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων και τθν προϊκθςθ τθσ ποιότθτασ και 
αποτελεςματικότθτασ του διδακτικοφ ζργου, χρθςιμοποιείται ποικιλία διδακτικϊν μεκόδων που είναι 
προςαρμοςμζνεσ ςτθ ιδιαίτερθ φφςθ κάκε διδαςκόμενου μακιματοσ ϊςτε να μεγιςτοποιείται το 
ακαδθμαϊκό όφελοσ. 
 
Με τθν ολοκλιρωςθ του 5ετοφσ προγράμματοσ ςπουδϊν ο απόφοιτοσ του Σμιματοσ: 

 ε επίπεδο γνϊςθσ: διακζτει πολφ εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ, μερικζσ από τισ οποίεσ είναι γνϊςεισ 
αιχμισ διαβακμιςμζνθσ ζνταςθσ και βάρουσ ανάλογα με τθν εξειδίκευςθ που κάκε φοιτθτισ ζχει 
επιλζξει να λάβει ςτα γνωςτικά πεδία τθσ Πλθροφορικισ, Τπολογιςτϊν, Σθλεπικοινωνιϊν και τθσ 
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ.  

 ε επίπεδο δεξιοτιτων: Κατζχει εξειδικευμζνεσ δεξιότθτεσ επίλυςθσ προβλθμάτων, οι οποίεσ 
απαιτοφνται ςτθν ζρευνα ι/και ςτθν καινοτομία προκειμζνου να αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ και 
διαδικαςίεσ και να ενςωματωκοφν γνϊςεισ από διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία. 

 ε επίπεδο ικανοτιτων: Μπορεί να διαχειρίηεται και να μεταςχθματίηει περιβάλλοντα εργαςίασ ι 
ςπουδισ που είναι ςφνκετα, απρόβλεπτα και απαιτοφν νζεσ ςτρατθγικζσ προςεγγίςεισ. 
Αναλαμβάνει τθν ευκφνθ για τθ ςυνειςφορά ςτισ επαγγελματικζσ γνϊςεισ και πρακτικζσ ι/και για 
τθν αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ απόδοςθσ ομάδων. 

 
Η ομαλι και απρόςκοπτθ διάκεςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν ςτουσ φοιτθτζσ και θ επίτευξθ των 
μακθςιακϊν ςτόχων ευρίςκονται υπό ςυνεχι επιτιρθςθ και επικουρείται από τθ διαδικαςία τθσ ςυνεχοφσ 
αξιολόγθςθσ που λαμβάνει χϊρα μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΜΟΔΙΠ του Πανεπιςτθμίου. 
Οι φοιτθτζσ αξιολογοφν το διδακτικό προςωπικό, τισ εργαςτθριακζσ και διδακτικζσ υποδομζσ και γενικά 
κάκε είδουσ ςχετικι με τισ ςπουδζσ τουσ υποδομι μζςω τθσ εγκατεςτθμζνθσ πλατφόρμασ του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ τθσ ΜΟΔΙΠ. Σα αποτελζςματα των αξιολογιςεων διαχζονται και 
αξιολογοφνται από τθ κεςμοκετθμζνθ Ομάδασ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ (ΟΜΕΑ) και όπου απαιτείται 
λαμβάνεται διορκωτικι δράςθ από τθ υνζλευςθ του Σμιματοσ κατόπιν ςχετικισ ειςιγθςθσ.   
 



το Σμιμα ςιμερα υπθρετοφν 16 μζλθ ΔΕΠ (8 ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, 3 ςτθ βακμίδα του 
Αναπλθρωτι Κακθγθτι, 4 ςτθ βακμίδα του Επίκ. Κακθγθτι και 1 ςτθ βακμίδα του Λζκτορα Εφαρμογϊν). 
Δεκαπζντε (15) από τα 16 μζλθ ΔΕΠ είναι κάτοχοι Διδακτορικοφ Διπλϊματοσ, με πλοφςιο διδακτικό, 
ερευνθτικό και διοικθτικό ζργο και διακζτουν προθγοφμενθ προχπθρεςία ςε διεκνι Εκπαιδευτικά 
Ιδρφματα (University o York, UK, University of Michigan, USA), Ερευνθτικά Κζντρα (ΕΠΙΕΤ του ΕΜΠ), 
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (European Space Agency), Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ (Εκνικι Επιτροπι 
Σθλεπικοινωνιϊν & Σαχυδρομείων) και μεγάλεσ Εταιρείεσ (Analog Devices, Ελλθνικι Αεροπορικι 
Βιομθχανία).  
 
Σο ερευνθτικό ζργο που ζχουν παραγάγει μζλθ ΔΕΠ του Σμιματοσ είναι πλουςιότατο και πολφ υψθλισ 
ςτάκμθσ, και αυτό αντικατοπτρίηεται ςτο πλικοσ και ςτθν ποιότθτα των δθμοςιεφςεων και ανακοινϊςεων 
ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά και ςυνζδρια, αντίςτοιχα. Ο δε μζςοσ όροσ των δθμοςιεφςεων ανά 
μζλοσ ΔΕΠ είναι άνω του μζςου όρου του ςυνόλου των Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων, ςε πείςμα του 
δυςμενοφσ κεςμικοφ περιβάλλοντοσ που ίςχυε για τα Ελλθνικά ΑΕΙ του Σεχνολογικοφ Σομζα (2001 – 2019). 
 
Προκειμζνου να ενιςχφςει τθν παραγωγι ερευνθτικοφ ζργου το Σμιμα εξζδωςε ςχετικό Κανονιςμό 
εκπόνθςθσ διδακτορικισ διατριβισ http://ict.ihu.gr/didaktoriko , ςτον οποίο αποτυπϊνονται θ δομι και οι 
κανόνεσ λειτουργίασ του Προγράμματοσ Διδακτορικϊν πουδϊν του. 
 
Η ςφνδεςθ τθσ διδαςκαλίασ με τθν ζρευνα επιτυγχάνεται μζςω ανάκεςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν με 
ερευνθτικό ενδιαφζρον τόςο ςε προπτυχιακό όςο και μεταπτυχιακό επίπεδο ςπουδϊν. Φυςικά, θ πλιρθσ 
ςφνδεςθ με τθν επιςτθμονικι ζρευνα ςυντελείται μζςω του Προγράμματοσ Διδακτορικϊν πουδϊν που 
πλζον προςφζρονται από το Σμιμα. Ήδθ ςτο Σμιμα εκπονοφνται πζντε (5) διδακτορικζσ διατριβζσ. 
 
Η ικανοποίθςθ τθσ κοινωνίασ από το επίπεδο ςπουδϊν και των αποκτϊμενων προςόντων των αποφοίτων, 
αποδεικνφεται από το υψθλό ποςοςτό απορρόφθςισ τουσ από τθν αγορά εργαςίασ, από το μεγάλο 
αρικμό αποφοίτων που ςυνεχίηουν Μεταπτυχιακζσ και Διδακτορικζσ πουδζσ ςε Πανεπιςτιμια τθσ 
Ελλάδασ και του εξωτερικοφ, από τθν αυξανόμενθ προτίμθςθ του Σμιματοσ από τουσ υποψθφίουσ των 
γενικϊν εξετάςεων και από εκκζςεισ αρμόδιων φορζων, όπωσ  θ «Μελζτθ επιςκόπθςθσ τθσ Πλθροφορικισ 
ςτθν Ελλάδα» τθσ Ζνωςθσ Πλθροφορικϊν Ελλάδασ. 
 
Όςον αφορά ςτισ υποςτθρικτικζσ υποδομζσ του Σμιματοσ ιςχφουν τα κάτωκι: 
• Η Γραμματεία του Σμιματοσ ςτελεχϊνεται από 2 διοικθτικοφσ υπαλλιλουσ και επιφορτίηεται με 
τθν υποςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ που αφορά ςτα πάςθσ φφςεωσ φοιτθτικά ηθτιματα κακϊσ και 
ςτισ λοιπζσ ακαδθμαϊκζσ λειτουργίεσ, όπωσ ενδεικτικά για παράδειγμα θ τιρθςθ πρακτικϊν ςυνελεφςεων 
Σμιματοσ, θ υποςτιριξθ εκλεκτορικϊν ςωμάτων, κ.α.. 
• Η Βιβλιοκικθ του Ιδρφματοσ είναι ςτελεχωμζνθ από 8 ςυνολικά υπαλλιλουσ 4 εκ των οποίων 
είναι μόνιμο προςωπικό. Διακζτει μεγάλο και ςφγχρονο κτιριο, εμπλουτιςμζνο με πλθκϊρα 
επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν βιβλίων, επιςτθμονικϊν και τεχνικϊν περιοδικϊν και άλλων ςυγγραμμάτων, 
κακϊσ και πλικοσ Η/Τ για τθν εφκολθ αναηιτθςθ και εντοπιςμό των ςυγγραμμάτων.  
• Η ενθμζρωςθ του Σμιματοσ για εκπαιδευτικά και ερευνθτικά προγράμματα, κζςεισ εργαςίασ, 
κζματα Βιβλιοκικθσ και κζματα δθμοςίων ςχζςεων, πραγματοποιείται από τισ αντίςτοιχεσ κεντρικζσ 
υπθρεςίεσ του Ιδρφματοσ μζςω ζντυπθσ και θλεκτρονικισ μορφισ, κακϊσ και μζςω ανακοινϊςεων ςτθν 
κεντρικι ιςτοςελίδα του Ιδρφματοσ. 
 
Σο Σμιμα ςυντάςςει τθν ετιςια ζκκεςθ αυτοαξιολόγθςθσ και διενεργεί ετιςια αναςκόπθςθ και εςωτερικι 
επικεϊρθςθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ ποιότθτασ του ΠΠ. Η ΟΜΕΑ του Σμιματοσ ςυνεργάηεται με τθ 
ΜΟΔΙΠ του Ιδρφματοσ, ςε τακτικι βάςθ.  

http://ict.ihu.gr/didaktoriko

