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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΣ 

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής έχει ως βασικό πυλώνα της 

λειτουργίας του την υψηλού επιπέδου σύγχρονη επιστημονική κατάρτιση, με έμφαση στις 

βασικές γνώσεις της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού, προσφέροντας παράλληλα την 

ικανότητα προσαρμογής και αφομοίωσης της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας. Η 

συστηματική εργαστηριακή εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση των φοιτητών συνδέει 

επαρκώς, την θεωρητική κατάρτιση με τις εφαρμογές έτσι ώστε οι μελλοντικοί απόφοιτοι να 

γνωρίσουν το περιβάλλον, στο οποίο θα κινηθούν επαγγελματικά. 

Στόχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι: η 

παραγωγή γνώσης στον χώρο της χημικής μηχανικής ώστε ο φοιτητής να εκπαιδευτεί από το 

προπτυχιακό μέχρι το προχωρημένο μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Τμήμα επιδιώκει την Αριστεία 

και είναι προσηλωμένο στις αρχές της αξιοκρατίας και της συνέπειας, μέσα σε ένα ακαδημαϊκό 

πλαίσιο δημιουργικής διδασκαλίας και έρευνας που αποβλέπει στην τόνωση της φιλομάθειας 

και της δημιουργικότητας των φοιτητών του. 

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (ΤΧΜ) εναρμονίζεται με αυτήν της 

Πολυτεχνικής Σχολής όπως και ευρύτερα με αυτήν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Βασίζεται σε μία φιλοσοφία πολύπλευρης ποιότητας με προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες της 

αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης, της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των 

φοιτητών του, της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της 

αφοσίωσης στη μετάδοση της γνώσης, όπως αυτά εκφράζονται από το πρόγραμμα σπουδών 

του Τμήματος. 

Το Τμήμα θεωρεί τη διασφάλιση ποιότητας του έργου του, ως μια συνεχή διαδικασία 

ανάπτυξης, ενώ η διαρκής βελτίωση αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλες τις 

δραστηριότητες του. Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζονται έγκυρες και αξιόπιστες διαδικασίες 

καταγραφής και εσωτερικής αποτίμησης του έργου του.  Κύριο μέλημα των διαδικασιών, στις 

οποίες αντανακλώνται οι αρχές της συνεργασίας και της ομαδικότητας, είναι η λειτουργία του 

Τμήματος βάση προτύπων δράσεων και υιοθέτησης καλών πρακτικών, όπου αυτές 

αναγνωρίζονται. 
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Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας 

Το ΤΧΜ δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών 

και του προσωπικού του και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ότι: 

α) Θα εφαρμόζει και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης 

Ποιότητας (ΣΔΠ), καθώς και θα μεριμνά για τη διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών 

και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτό, σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

β) Θα ελέγχει και ενισχύει την καταλληλόλητα της δομής και της οργάνωσης του 

προγράμματος σπουδών, την επίτευξη των μαθησιακών του στόχων.  αποτελεσμάτων και 

προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης 

Εκπαίδευσης, την καταλληλόλητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, και θα 

προωθεί την βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου. 

γ) Θα φροντίζει και θα προωθεί την έρευνα στηρίζοντας και αναδεικνύοντας την ποιότητα 

και ποσότητα του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος και θα αναζητά τη 

σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα. 

δ)  Θα προωθεί την ποιότητα και ενδυνάμωση των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι 

διοικητικές υπηρεσίες, η βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. 

ε) Θα βελτιώνει τη λειτουργία του Τμήματος μέσω τακτικών ανασκοπήσεων του ΣΔΠ και 

των αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας των διεργασιών και εφόσον κρίνεται 

αναγκαίο, θα αναθεωρεί τους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας. 

στ) Θα αναζητά την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων (εσωτερικών και 

εξωτερικών) στις δράσεις βελτιστοποίησης, αναθεώρησης και ενίσχυσης του ΠΠΣ, 

μεγιστοποιώντας το αποδιδόμενο αποτέλεσμα (επαγγελματικά προσόντα) και  

επεκτείνοντας το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην 

αγορά εργασίας. 

ζ)   Θα επιδιώκει τη διαρκή συνεργασία και αλληλεπίδραση με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, 

διατρανώνοντας με αυτό τον τρόπο την πίστη του και την προσήλωση του στη διαρκή 

βελτίωση, ανάπτυξη και διασφάλιση των διεργασιών του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 

του έργου, προς όφελος των φοιτητών του και του κοινωνικού συνόλου. 


