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Πολιτική ποιότητας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών δεσμεύεται για την παροχή υψηλής ποιότητας σπουδών στους φοιτητές του, σύμφωνη τόσο 
με την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, όσο και την θεσπισμένη αποστολή 
και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σε πλήρη συντονισμό με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές με στόχο στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και την αριστείας, 
τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, το Τμήμα φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των 
μουσικών και ανθρωπιστικών εν γένει σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να διακριθεί στη διεθνή ακαδημαϊκή ζωή.
Κύρια χαρακτηριστικά της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος είναι τα ακόλουθα:
α) Παραγωγή και διάχυση γνώσης σε ένα υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό περιβάλλον, μέσα από ένα καλώς οργανωμένο και 

δομημένο ΠΠΣ, το οποίο εστιάζει στον τομέα των μουσικών σπουδών, με τελειοποιημένη μεθοδολογία, ελευθερία στην 
διατύπωση γνώμης, ανοχή στην ετερότητα και τη διαφορετική άποψη, σεβασμό στον άνθρωπο, τις συλλογικότητες και το 
περιβάλλον, και το οποίο παραμένει ανοικτό στην ελεύθερη ανταλλαγή ιδεών, την καινοτομία και την πρωτοβουλία

β) Σύμπλευση με τις αρχές, τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές διασφάλισης της ποιότητας που υπαγορεύει το εθνι-
κό και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, και διαρκής επικαιροποίηση του ΠΠΣ ώστε να διασφαλίζεται η ανάλογη επιδίωξη 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων

γ) Προαγωγή της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού και ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος και 
των σχέσεών του με τους κοινωνικούς εταίρους 

δ) Κίνητρα και προϋποθέσεις για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου διδακτικού δυναμικού και διασφάλιση των βέλτιστων 
συνθηκών ακαδημαϊκής εξέλιξης για τα μόνιμα μέλη

ε) Ενίσχυση της αριστείας, της αναγνώρισης και ανταγωνιστικότητας του Τμήματος στα εθνικά και διεθνή ακαδημαϊκά 
φόρα 

στ) Σχεδιασμός και υλοποίηση κατάλληλων στρατηγικών και πρακτικών έρευνας και εκπαίδευσης μέσα από ετήσια πλάνα 
δράσης, με ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης και της συμμετοχικότητας, σε συντονισμό με την αγορά εργασίας και 
την κοινωνία γενικότερα

ζ) Εποικοδομητική αξιοποίηση της νομοθεσίας, του κανονιστικού πλαισίου, του ανθρώπινου δυναμικού και της διεπαφής με 
το εργασιακό περιβάλλον, με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό της δόμησης της παρεχόμενης γνώσης και της παραγωγικής 
διαδικασίας

η) Διασφάλιση της ποιότητας των υποδομών και υπηρεσιών που προσφέρονται στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
μέσα από θεσμοθετημένους μηχανισμούς αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης

θ) Ετήσια έκθεση ανασκόπησης με στόχο την καλή λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ και σταθερή 
συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος

ι) Τήρηση κώδικα ηθικής και δεοντολογίας
ια) Διαφάνεια και εξωστρέφεια.
Προγραμματισμός στόχων και δράσεων:
• Διαρκής αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της προβλεπόμενης θεσμοθετημένης διαδικασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η σύν-

δεση του Τμήματος με την κοινωνία και την αγορά εργασίας και η αύξηση της απασχολησιμότητας και της κοινωνικής 
συνεισφοράς των αποφοίτων του

• Συντονισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ σύμφωνα με το εθνικό και το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων
• Επιβράβευση της αριστείας των φοιτητών και διαρκής βελτίωση των ακαδημαϊκών λειτουργιών και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών προς την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα
• Υποστήριξη της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ και προαγωγή της σύνδεσης της διδασκαλί-

ας με την έρευνα. Ενίσχυση ερευνητικών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με σύγχρονη αξιοποίηση και διάχυση 
των αποτελεσμάτων, προς όφελος της επιστήμης και του πολιτισμού

• Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας των μελών του Τμήματος στη διδασκαλία, την έρευνα και 
την καλλιτεχνική παραγωγή 

• Ενίσχυση της εξωστρέφειας του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με έμφαση στην διάχυση των επιστημο-
νικών και καλλιτεχνικών δράσεων των μελών του

• Διαρκής βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας και της συνεργασίας των μελών του Τμήματος, των φοιτητών και 
των αποφοίτων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

• Μέριμνα για διαρκή αναβάθμιση των διοικητικών διαδικασιών, βελτίωση των υποδομών του Τμήματος και των παρεχό-
μενων υπηρεσιών με προτεραιότητα τη φοιτητική κοινότητα

• Συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ετήσια ανασκόπηση και εσωτερική επιθεώρηση του ΠΠΣ.
Η επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας γίνεται μέσω:
• Του ιστοχώρου του Τμήματος
• Του διαδικτυακού κόμβου e-class του Τμήματος
• Των ετήσιων εσωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος
• Των εξωτερικών αξιολογήσεων του Τμήματος και του Ιδρύματος
• Των αναφορών και προβολών του ΠΠΣ του Τμήματος σε επιστημονικές, ερευνητικές και καλλιτεχνικές συναντήσεις, σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.


