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Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος  

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής αναγνωρίζοντας την ανάγκη διασφάλισης και 

διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και 

της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του καθιερώνει και εφαρμόζει Πολιτική 

Διασφάλισης Ποιότητας, η οποία είναι εναρμονισμένη με την Πολιτική Ποιότητας του 

ΕΛΜΕΠΑ, όπως προβλέπεται στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του 

Ιδρύματος. 

Η εφαρμογή Πολιτικής Ποιότητας στο Τμήμα, αποτελεί στρατηγική επιλογή και δέσμευση για την  

ανάπτυξη και εμπέδωση κουλτούρας ποιότητας και αριστείας σε όλους τους τομείς δράσης του, 

λαμβάνοντας υπόψη το γενικό πλαίσιο λειτουργίας των ακαδημαϊκών μονάδων των 

Πανεπιστημίων, τις εσωτερικές αποφάσεις των οργάνων του, τις διεθνείς πρακτικές (ιδίως του 

Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης) και τις κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. 

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας 

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος  είναι η ανάπτυξη και εμπέδωση κουλτούρας 

ποιότητας σε ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών του, ώστε το Τμήμα να καθιερωθεί και να 

αναγνωριστεί  για την άριστη εκπαίδευση που παρέχει, την έρευνα που προσφέρει και την 

καινοτομία, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ήθος των αποφοίτων του, τη γνώση και την 

τεχνογνωσία που παράγει, την επιστημονική συνεισφορά του διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού του, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της 

τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας. 

Στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι: 

 Η ανάδειξη του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ως κέντρο υψηλής 

ποιότητας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική για 

νέους επιστήμονες και υπεύθυνους πολίτες, μέσω της ενίσχυσης νέων μεθόδων 

διδασκαλίας με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση, της συνεχούς αναμόρφωσης 

και βελτίωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών  του σε σχέση με τις 

ανάγκες της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας και τις διεθνείς τάσεις και της 

μέριμνας για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. 

 Η δημιουργία ενός σύγχρονου και δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος  στο 

Τμήμα, με την ενίσχυση της εικόνας του διεθνώς,   την πραγματοποίηση υψηλής 

ποιότητας έρευνας, και την σύνδεση του με την κοινωνία. 

 Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των 

εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος και τη διεύρυνση της χρήσης 

των ερευνητικών υποδομών του από μικτές ερευνητικές ομάδες στο πλαίσιο 

διεπιστημονικών συνεργασιών. 

Μέσα υλοποίησης της Διασφάλισης Ποιότητας 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος 

Η ΟΜΕΑ αποτελεί το συντονιστικό και εποπτικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας και αξιολόγησης του Τμήματος και έχει ως αποστολή τη δημιουργία και προαγωγή 
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κουλτούρας ποιότητας στο Τμήμα, το συντονισμό του συστήματος αξιολόγησης και 

πιστοποίησης του Τμήματος στο πλαίσιο του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος και τη συνδρομή της προς 

το Τμήμα για την καταγραφή και συστηματική αποτίμηση του έργου του, με σκοπό την 

αυτοβελτίωση σε όλους τους τομείς δράσεις του. 

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στο Τμήμα 

Η ΟΜΕΑ οργανώνει και εποπτεύει την υλοποίηση στο Τμήμα του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος σε 

συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ. Συνεργάζεται με τη διοίκηση του Τμήματος και τα μέλη του 

ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του για την αποτελεσματική εφαρμογή 

του  ΕΣΔΠ του Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα. 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και την αποτελεσματική εφαρμογή  του ΕΣΔΠ του 

Ιδρύματος στο Τμήμα, όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του αναγνωρίζουν ότι: 

 Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων ποιότητάς  σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του 

Τμήματος απαιτεί τόσο  την συλλογική όσο και την ατομική ευθύνη. 

 Τα συλλογικά όργανα του Τμήματος (Συνέλευση Τμήματος, ΟΜΕΑ, Επιτροπές), και κάθε μέλος 

της ακαδημαϊκής κοινότητας έχουν διακριτό ρόλο και ευθύνη υλοποίησης των δράσεων που 

τους αντιστοιχούν και που περιγράφονται στο ΕΣΔΠ του Ιδρύματος. 

 Η εμπέδωση και εφαρμογή κουλτούρας ποιότητας στο Τμήμα είναι μια συνεχής διαδικασία 

βελτίωσης που απαιτεί την συνεργασία και την συλλογική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων 

μερών. 

 


