
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

του  

Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
 

 

Το  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  (ΑΟΑ)  του  Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων ειδικευμένων στην 

έρευνα  και  στην  επίλυση  προβλημάτων  που  συνδέονται  με  την  οικονομική,  κοινωνική, 

πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο 

της  Ευρωπαϊκής  Ολοκλήρωσης  και  των  απαιτήσεων  προσαρμογής  του  αγρο‐διατροφικού 

συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Η Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος ΑΟΑ χαράσσεται με γνώμονα την 

αποστολή του και τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί στους αποφοίτους 

και    ευθυγραμμίζεται  με  την  Πολιτική  Διασφάλισης  της  Ποιότητας  του  Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου  Αθηνών  για  την  διαρκή  διασφάλιση  υψηλής  ποιότητας  εκπαιδευτικού, 

επιστημονικού,  ερευνητικού  και  διοικητικού  έργου,  σύμφωνα  με  τα  διεθνή  ακαδημαϊκά 

πρότυπα  και  ιδιαίτερα  εκείνου    του  Ευρωπαϊκού  Χώρου  Ανώτατης  Εκπαίδευσης  και  σε 

συμμόρφωση  με  τις  Αρχές  και  τις  κατευθυντήριες  οδηγίες  της  Εθνικής  Αρχής  Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). 

 

Η  Πολιτική  Διασφάλισης  Ποιότητας  του  Τμήματος  ΑΟΑ,  επιδιώκει  την  επίτευξη  των 

παρακάτω στόχων: 

 Βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας 

και αξιολόγησης 

 Βελτίωση  του  Προγράμματος  Σπουδών,  σύνδεσή  του  με  την  έρευνα  και  την  αγορά 

εργασίας,  μέσω  της  συγκριτικής  αξιολόγησής  του  με  ομοειδή  ΠΠΣ  της  ημεδαπής  και 

αλλοδαπής και της εφαρμογής πρότυπης διαδικασίας περιοδικής αναμόρφωσης 

 Κατάρτιση αποφοίτων με  γνώσεις,  δεξιότητες  και  ικανότητες  για  την αποτελεσματική 

ανταπόκρισή  τους  στις  σύγχρονες  απαιτήσεις  της  εγχώριας  και  διεθνούς  αγοράς 

εργασίας. 

 Παραγωγή υψηλής ποιότητας ερευνητικού έργου, την ενίσχυση των συνεργασιών και της 

διεπιστημονικότητας και την αξιοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων 



 Αξιοποίηση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και την προσέλκυση ακαδημαϊκού 

προσωπικού υψηλών προσόντων 

 Βελτίωση των υποδομών και εγκαταστάσεων για τη μάθηση, την έρευνα και τη διοίκηση,  

 Βελτίωση  των  υπηρεσιών  φοιτητικής  μέριμνας  και  υποστήριξης  της  μάθησης,  για 

έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών 

 Άμεση και έγκυρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη με 

κάθε πρόσφορο ψηφιακό ή μη μέσο 

 Αξιολόγηση  σε  περιοδική  βάση  του  έργου  που  επιτελεί  το  Τμήμα  σύμφωνα  με  τα 

πρότυπα  Αξιολόγησης,  την  υποστήριξη  της  Μονάδας  Διασφάλισης  Ποιότητας  και  τα 

κριτήρια που έχει εξειδικεύει η ΕΘΑΑΕ. 

 Εστίαση  στην  αριστεία,  στην  καινοτομία  και  στην  επιχειρηματικότητα  μέσω  της 

ενίσχυσης  των  συνεργειών  με  εκπαιδευτικά  ιδρύματα,  οργανισμούς  και  φορείς  του 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 

Για  την  επίτευξη  των  ανωτέρω  στόχων  το  Τμήμα  εφαρμόζει  συγκεκριμένες 

διαδικασίες    αποτίμησης  του  έργου  του,  συλλέγει  συστηματικά  έγκυρες  και  αξιόπιστες 

πληροφορίες,  λαμβάνει  υπόψη  του  καλές  πρακτικές  άλλων  Τμημάτων  και  στηρίζει  στις 

δράσεις  του  σε  πρότυπα  και  σε  δείκτες  ποιότητας.  Επίσης,  βασίζεται  στην  αρχή  της 

συλλογικότητας, παράλληλα με την καλλιέργεια της ατομικής ευθύνης και της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας.  

Οι  Διαδικασίες  Διασφάλισης  Ποιότητας  του  Τμήματος  συντονίζονται  από  την  Ομάδα 

Εσωτερικής  Αξιολόγησης  του  Τμήματος  σε  συνεργασία  με  την Μονάδα  Διασφάλισης  της 

Ποιότητας  (ΜΟ.ΔΙ.Π.)  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Όλες  οι  μελέτες  και  οι 

αξιολογήσεις, συζητούνται στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβάνει συγκεκριμένες 

αποφάσεις  που  αφορούν  σε  δράσεις  για  τη  συνεχή  παρακολούθηση  και  βελτίωση  του 

παραγόμενου έργου.  

 

 


