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Πολιτική ποιότητας ΠΠΣ 
 
 
 
 
Η πολιτική διασφάλισης ποιότητας του Τ.Δ.Δ., σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ και τις σχετικές 

υπηρεσίες  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  είναι  εναρμονισμένη  με  την  πολιτική 

διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος και εστιάζει στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του 

προγράμματος σπουδών και του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού του έργου. 

Το Τμήμα θεωρεί την διασφάλιση ποιότητας μια συνεχή διαδικασία ανάπτυξης. 

 
 
Το όραμα του Τμήματος 

«Να αναδειχθεί στο  καλύτερο  τμήμα  της Ελλάδος και  να  γίνει σημείο αναφοράς διεθνώς σε θέματα που 

αφορούν την εκπαίδευση και την έρευνα στο χώρο της διαιτολογίας κα διατροφολογίας» 
 
 
 

Όραμα  του  Τμήματος 

είναι: 

 

 Να εξελιχθεί καλύτερο τμήμα της Ελλάδος και διεθνώς φροντίζοντας για την άρτια 

εκπαίδευση των φοιτητών του, την αριστεία, την έρευνα υψηλού επιπέδου. 

 Να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή αναγνωρισιμότητα του έργου που γίνεται στο 

Τμήμα. 

 Να ενισχύσει τις προσπάθειες διεκδίκησης ανταγωνιστικών κονδυλίων για την 

έρευνα. 

 Να συνεχίσει την προσπάθεια προσέλκυσης επιστημόνων κύρους. 

 Να διευρύνει τις συνεργασίες με τους φορείς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 Να βελτιώσει τις υποδομές και τους χώρους που παρέχονται για έρευνα και 

διδασκαλία. 

 Να παγιώσει σταθερές και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες για όλο το προσωπικό. 

 

 

 

Βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος 

 

Το Τμήμα έχει θεσπίσει ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν την ανάπτυξη μιας πολιτικής 

ποιότητας: 

 

Α. Εξασφάλιση  της  καταλληλότητας  της  δομής  και  της  οργάνωσης  του προγράμματος 

σπουδών, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα ένα πρόγραμμα σπουδών που ενσωματώνει την 

ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για  την αγορά εργασίας καθώς και τα πορίσματα  της 

σύγχρονης έρευνας στον τομέα των επιστημών του αθλητισμού και της άσκησης.  
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Β.    Καθορισμός    και    προσπάθεια    για    επίτευξη    μαθησιακών    αποτελεσμάτων    και  

προσόντων 

 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης με 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν ανταγωνιστικά προσόντα 

στην Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη. Ο  καθορισμός  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  για  το  ΠΠΣ 

του  Τμήματος με βάση το Dublin descriptors (Bologna Follow‐Up Group, 2005, Framework 

for  Qualifications  of  the  European  Higher  Education  Area.  Kopenhagen,  p.  9.).  Στα 

περιγράμματα μαθημάτων για όλα τα προσφερόμενα μαθήματα καταγράφονται τα γενικά 

στοιχεία  των  μαθημάτων  (αυτοτελείς  διδακτικές  δραστηριότητες,  τύπος  μαθήματος, 

προαπαιτούμενα, γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων, προσφορά μαθήματος σε φοιτητές 

ERASMUS, ηλεκτρονική σελίδα), τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο μαθήματος, 

οι διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι‐αξιολόγηση, η συνιστώμενη βιβλιογραφία. 

 

Γ.  Ενίσχυση  της  ποιότητας  και  αποτελεσματικότητας  του  διδακτικού  έργου  με 

επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα  την  διασφάλιση  της  ουσιαστικής  μάθησης  και  απόκτησης 

δεξιοτήτων.  Το διδακτικό έργο αξιολογείται στο τέλος κάθε εξαμήνου από τους φοιτητές 

μέσω της συμπλήρωσης  των  ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση για κάθε μάθημα παρέχει 

στον διδάσκοντα τη δυνατότητα να πληροφορηθεί τη γνώμη των φοιτητών για τον ίδιο και 

τα μάθημά  του. Τα  αποτελέσματα  της  αξιολόγησης  του  διδακτικού  έργου  λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από  τους διδάσκοντες  του Τμήματος και οι  επισημάνσεις  των φοιτητών 

οδηγούν στις απαραίτητες προσαρμογές με στόχο τη βελτίωση. Επίσης, τουλάχιστον μια 

φορά  το  χρόνο  οργανώνεται  εσωτερικό  σεμινάριο  για  τα  μέλη  του  διδακτικού 

προσωπικού με θεματολογία ανάλογη με τις ανάγκες του Τμήματος. 

 

Δ.  Εξασφάλιση  της  καταλληλότητας  ή/και  βελτίωσης  των  προσόντων  του  διδακτικού 

προσωπικού με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας διδασκαλίας και 

έρευνας. Η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού πιστοποιείται, κατ’ 

αρχήν,  από  τις  αντίστοιχες  εκλογές  για  την  εξέλιξη  ή  μονιμοποίησή  τους.  Κατά  τις 

διαδικασίες εξέλιξης και 

μονιμοποίησης  ακολουθούνται  όσα  προβλέπονται  από  τη  νομοθεσία,  όπως  ισχύει.  Το 

Τμήμα 

 

ακολουθεί       τις       διατάξεις       της       Κανονιστικής       Απόφασης       της       Συγκλήτου       

του Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  Αρ.  120/3895,  αρ.  συνεδρίασης  109/9.2.2017,  ΦΕΚ  628 

τ. Β’/2017. Το Τμήμα έχει καταρτίσει  το Μητρώο των εσωτερικών μελών και το Μητρώο 

των  εξωτερικών μελών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,  το  οποίο έχει εγκριθεί από τη 

Σύγκλητο,  όπως  προβλέπεται,  και  έχει  αναρτηθεί  στον  ιστότοπο  του  Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας και στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ. Το Μητρώο των εσωτερικών μελών ενημερώνεται 

για  τις μεταβολές των μελών  του. Το Μητρώο  των  εξωτερικών  μελών  επικαιροποιείται, 

όπως  προβλέπεται  από  την  Κανονιστική  Απόφαση  που  προαναφέρθηκε.  Τα  μέλη  των 

εκλεκτορικών  σωμάτων  και  των  τριμελών  εισηγητικών  επιτροπών  επιλέγονται  από  τα 

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών τα αναρτημένα στον ιστότοπο ΑΠΕΛΛΑ. 
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Ε. Ενίσχυση της  ποιότητας  και αύξηση της  ποσότητας  του  ερευνητικού  έργου  των 

μελών  της  ακαδημαϊκής  μονάδας  με  επιδιωκόμενο  αποτέλεσμα  τη  διεθνή 

αναγνωρισιμότητα του Τμήματος. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας ενός κλίματος 

που ενθαρρύνει, αναγνωρίζει και  επιβραβεύει   την  επίτευξη ερευνητικού  έργου υψηλής 

ποιότητας.  Το  ερευνητικό  έργο  των μελών ΔΕΠ του Τμήματος παρουσιάζεται στην ετήσια 

έκθεση  πεπραγμένων  τους.  Οι  σχετικοί  στόχοι  των  καθηγητών  του  Τμήματος 

περιλαμβάνουν    νέες    δημοσιεύσεις    ανά    έτος, όσο το δυνατόν, σε    υψηλού    επιπέδου    

επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων    με    θεματολογία   

που   σχετίζεται   άμεσα    με    το    αντικείμενο    του    Τμήματος, παρακολούθηση  της 

σύγχρονης  βιβλιογραφίας  και   επιστημονικής  δραστηριότητας    (π.χ.,   μέσω διατήρησης 

συνεργειών  με  επιστήμονες  και  ινστιτούτα/ιδρύματα  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό, 

συμμετοχής  σε  συνέδρια,  κτλ.),  υποβολή  προτάσεων  για  ερευνητικά  έργα,  έγκριση  και 

υλοποίηση  ερευνητικών  έργων.  Το  ερευνητικό  έργο  των  μελών  ΔΕΠ  του  Τμήματος 

παρουσιάζεται λεπτομερώς στα ετήσια ατομικά απογραφικά  δελτία που βρίσκονται στο 

πληροφοριακό  σύστημα  της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  Επίσης,  κάθε μέλος 

του προσωπικού έχει αναρτημένο και ανανεωμένο το βιογραφικό του στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος. 

 

ΣΤ. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την απόκτηση 

γνώσης 

 

αιχμής. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του διδακτικού προσωπικού καταβάλλουν προσπάθεια 

εισαγωγής  ερευνητικών  ευρημάτων  στο  περιεχόμενο  των  μαθημάτων,  καθώς  και  της 

εισαγωγής  σχετικών  μαθησιακών  αποτελεσμάτων,  ενημερώνουν  τους  φοιτητές  για  τα 

ερευνητικά έργα που υλοποιούνται στο Τμήμα, οργανώνουν ημερίδες/συνέδρια και καλούν 

ομιλητές αναγνωρισμένους επιστήμονες του χώρου των αθλητικών επιστημών. Η πτυχιακή 

εργασία στο 4ο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και η έμφαση είναι στη 

διενέργεια έρευνας και στην εξοικείωση με την ερευνητική διαδικασία. 

Ζ.  Ανάπτυξη  και  προσαρμογή  των  αποκτώμενων  προσόντων  και  ικανοτήτων  των 

αποφοίτων με αναφορά στην αγορά εργασίας με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας  των  αποφοίτων  του  Τμήματος.  Το  ΠΠΣ  είναι  εναρμονισμένο  με 

τη  σχετική  νομοθεσία  που  αφορά  στα  επαγγελματικά  δικαιώματα  των  αποφοίτων  του 

Τμήματος.  Στο  πλαίσιο  του  ΠΠΣ  δίνονται  ευκαιρίες  για  ανάπτυξη  ικανοτήτων  και 

προσόντων των φοιτητών μέσα από τις δυνατότητες που έχουν εξασφαλιστεί για πρακτική 

άσκηση των φοιτητών σε διάφορους φορείς.  

Η.  Συνεχή  βελτίωση  της  ποιότητας  των      υποστηρικτικών  υπηρεσιών,  όπως          οι     

διοικητικές  υπηρεσίες,  οι  βιβλιοθήκες  και  οι  υπηρεσίες  φοιτητικής  μέριμνας  για  τη 

διευκόλυνση  της  επίτευξης  των  επιδιωκόμενων  αποτελεσμάτων.  Μολονότι  το  Τμήμα 

βρίσκεται μακριά από το Βόλο (πόλη όπου βρίσκονται τα περισσότερα Τμήματα του ΠΘ), 

έχει δική του βιβλιοθήκη η οποία ανανεώνεται τακτικά με σύγχρονους/επίκαιρους τίτλους 

βιβλίων.  Επίσης,  η  αξιολόγηση  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  περιλαμβάνεται  στις 

εσωτερικές  αξιολογήσεις που  διενεργούνται  και  δημοσιοποιούνται στην  ιστοσελίδα  του 

Τμήματος. 



Σελίδα 6 από 6 
 

Θ. Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος, μέσω του προγράμματος Erasmus αλλά και 

άλλων προγραμμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω α. της ενίσχυσης της κινητικότητας των 

φοιτητών και β. ενίσχυση της κινητικότητας των διδασκόντων, γ. καθιέρωση ενός αριθμού 

μαθημάτων  που  προσφέρονται  για  τους  εισερχόμενους  φοιτητές  από  το  πρόγραμμα 

Erasmus και προαιρετικά προσφέρονται και στους φοιτητές του Τμήματος, δ. συμμετοχή 

των  μελών  ΔΕΠ  σε  διεθνή  διοικητικά  συμβούλια  διεθνών  επιστημονικών  ενώσεων,  ε. 

συμμετοχή  των μελών ΔΕΠ ως  εκδότες  ή μέλη  επιτροπής  έκδοσης εθνικών  και  διεθνών 

επιστημονικών  περιοδικών  και  βιβλίων,  στ.  συνεργασία  του  Τμήματος  με  το  Δήμο 

Τρικκαίων, την περιφέρεια Θεσσαλίας, την ΕΠΟ και άλλους φορείς του αθλητισμού και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Η.  Διενέργεια  ετήσιας  ανασκόπησης  και  εσωτερικής  επιθεώρησης  του  συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του 

Ιδρύματος.  Κάθε  χρόνο  το    σύνολο  του  προσωπικού  του  τμήματος,  διοικητικό  και  

διδακτικό,  καταχωρεί  στοιχεία  στο  πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος 

σύμφωνα με τα κριτήρια της ΑΔΙΠ. Στη συνέχεια η ΟΜΕΑ του τμήματος, βασιζόμενη στα πιο 

πάνω  στοιχεία,  συντάσσει  ετήσια  έκθεση  εσωτερικής  αξιολόγησης  η    οποία  αφού 

παρουσιάζεται  στη  ΓΣ  του  τμήματος όπου και πραγματοποιείται συζήτηση αποστέλλεται 

στη  ΜΟΔΙΠ  του  ιδρύματος  για  έλεγχο.  Τέλος  η  ΟΜΕΑ  συνεργάζεται  με  τη ΜΟΔΙΠ  του 

ιδρύματος  αλλά  και  κυρίως  με  τη  ΓΣ  του  τμήματος ώστε  να  καθοριστούν  οι  στόχοι  της 

επόμενης χρονιάς και να λυθούν τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν.  

 

 

Τρόποι επικοινώνησης της πολιτικής ποιότητας 

 

Κάθε  χρόνο  η  ΟΜΕΑ  του  τμήματος  παρουσιάζει  και  συζητά  την  έκθεσή  της  ή  τα  νέα 

δεδομένα  που  σχετίζονται  με  την  πολιτική  ποιότητας  στη  ΓΣ  του  Τμήματος,  όπου  και 

αποφασίζονται  οι στόχοι  και  οι  νέες  δράσεις.  Η  Πολιτική  Διασφάλισης  Ποιότητας  είναι 

αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

 

Το  Τμήμα  δεσμεύεται  για  την  εφαρμογή  πολιτικής  ποιότητας  η  οποία  υποστηρίζει  την 

ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί 

το 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. 


