Εισήγηση της ΜΟΔΙΠ για την Πολιτική Ποιότητας
Πολιτική Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών συνίσταται στη δέσμευση της
Διοίκησης και των αποφάσεων των θεσμικών του οργάνων που αποσκοπούν στη διαρκή
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της ερευνητικής δραστηριότητας και των
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
Η Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στοχεύει στην υλοποίηση του
οράματος και της αποστολής του, όπως αυτά ορίζονται στο Στρατηγικό Σχεδιασμό του
Πανεπιστημίου.
Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του
Πανεπιστημίου Πατρών είναι η παροχή πλαισίου στα θεσμικά όργανα και τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του Ιδρύματος με
όρους ποιότητας και πιο συγκεκριμένα η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του, η
διαρκής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου καθώς και η
αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του σύμφωνα με τις διεθνείς
πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις Αρχές και
κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας και Πιστοποίησης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Η Πολιτική Ποιότητας, συνίσταται σε δύο κύριους πυλώνες:
Ι. Αποστολή και Στρατηγικοί στόχοι του Ιδρύματος
ΙΙ. Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας
Η Διασφάλιση Ποιότητας του Ιδρύματος στηρίχτηκε στη συγκρότηση του ΕΣΔΠ, του
οποίου την ευθύνη ανάπτυξης, λειτουργίας και βελτίωσής του έχει η ΜΟΔΙΠ του
Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριοι στόχοι της διαχείρισης του ΕΣΔΠ αποτελούν
 Η καταγραφή των διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας των Ακαδημαϊκών και
Διοικητικών Μονάδων
 Η εναρμόνισή τους με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο
 Η παρακολούθηση/ανάλυση και σύγκριση των εξαγόμενων δεικτών με εθνικά και
διεθνή δεδομένα για τη βελτίωση της ικανοποίησης των εμπλεκομένων στις
διαδικασίες παροχής εκπαίδευσης και ανάπτυξης της έρευνας

Δεδομένα εισόδου σχεδιασμού Πολιτικής Ποιότητας
1.
2.
3.
4.

Στρατηγικός σχεδιασμός
Έκθεση Εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος (2016)
Εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης των Τμημάτων του Ιδρύματος
Αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με τη Διασφάλιση
Ποιότητας
5. Εθνικά (ΑΔΙΠ) και Διεθνή πρότυπα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
6. Εγχειρίδιο Πολιτικής Ποιότητας του Ιδρύματος

Ιδρυματικές διαδικασίες έγκρισης της Πολιτικής Ποιότητας
I. Εισήγηση ΜΟΔΙΠ
Η ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από εκτεταμένες συζητήσεις στην υπ’ αριθ.
4/05.07.2018 συνεδρίασή της, συνέταξε και διαβίβασε την εισήγησή της για το κείμενο της
Πολιτικής Ποιότητας, το οποίο συντάχθηκε βάσει των ανωτέρω δεδομένων εισόδου, στη
Διοίκηση του Ιδρύματος. Στη συνέχεια η Διοίκηση, μετά από μελέτη της εισήγησης, τη
μεταβίβασε στη Σύγκλητο για την τελική έγκριση του κειμένου Πολιτικής Ποιότητας.
II. Απόφαση Συγκλήτου για την Πολιτική Ποιότητας
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 138/20-07-2018 συνεδρίασή της
μελέτησε την εισήγηση της ΜΟΔΙΠ και ενέκρινε το τελικό κείμενο της Πολιτικής Ποιότητας
του Ιδρύματος.
III. Κοινοποίηση και διάχυση της οριστικής απόφασης
Η απόφαση κοινοποιήθηκε σε όλα τα εμπλεκόμενα, στην υλοποίησή της Πολιτικής
Ποιότητας του Ιδρύματος, μέρη και αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
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