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Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας και του Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας 
ανώτατης εκπαίδευσης, στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχολογικής Επιστήμης και 
στην ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του 
Τμήματος. Το Τμήμα Ψυχολογίας επιτυγχάνει τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και 
ευρύτερα κοινωνικούς στόχους μέσω:

 της άρτιας θεωρητικής κατάρτισης των φοιτητών  του Τμήματος στους βασικούς κλάδους 
της Ψυχολογικής Επιστήμης (Αναπτυξιακή-Γνωστική -Κλινική-Κοινωνική-Πειραματική 
Ψυχολογία και Νευροεπιστήμες), 

 της εξοικείωσης και άσκησης των φοιτητών στους βασικούς κανόνες και μεθόδους 
επιστημονικής έρευνας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς,

 της ανάπτυξης έρευνας (προαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας στο πεδίο της 
Ψυχολογίας, λειτουργία εργαστηρίων με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών του 
Τμήματος, ενίσχυση τεχνογνωσίας κ.ά.), 

 της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας του Τμήματος (ανάπτυξη διεθνών συνεργειών και 
πρωτοκόλλων συνεργασίας με φορείς της κοινωνίας για την ένταξη των αποφοίτων του 
Τμήματος στην αγορά εργασίας)

 της δέσμευσης – ως στρατηγική επιλογή διοίκησης και ευθύνης – των μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και 
Διοικητικού Προσωπικού του Τμήματος για τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας, του 
ερευνητικού έργου και των παρεχόμενων υπηρεσιών,

 της εναρμόνισης της λειτουργίας του Τμήματος με την εθνική νομοθεσία για την ανάληψη 
όλων των πρωτοβουλιών και υποχρεώσεων για τη διασφάλιση της ποιότητας (ΟΜΕΑ, 
ΜΟΔΙΠ, ΑΔΙΠ).

Το Τμήμα Ψυχολογίας υπηρετώντας τους ανωτέρω εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και ευρύτερα 
κοινωνικούς στόχους δεσμεύεται:

 να διαμορφώνει την Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος δυναμικά και συνδυαστικά με άξονα 
στρατηγικούς στόχους και κεντρικές επιδιώξεις οι οποίες βρίσκονται σε αντιστοιχία και 
εναρμόνιση με τις ομόλογες πρακτικές από πλευράς του Ιδρύματος,

 να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας υποστηρίζοντας την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον 
προσανατολισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ),

 να επιβλέπει και βελτιώνει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας που εξασφαλίζουν την 
εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας που έχει τεθεί, υιοθετώντας τις βασικές αρχές και αξίες 
πιστοποίησης ποιότητας, αναφορικά την πρόοδο της επιστήμης και τη μετάδοση της γνώσης, 
την ακαδημαϊκή ελευθερία και το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, 
όπως ορίζεται στο Σύνταγμα και τους Νόμους, την αξιοκρατία και την ισότητα της 
μεταχείρισης, τον σεβασμό στους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τα 
συλλογικά όργανα, την ανάπτυξη της αριστείας και της καινοτομίας, καθώς και την ευρύτερη 
συμβολή στην κοινωνία. 
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Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας συσχετίζεται άμεσα με τη στρατηγική για τη 
διασφάλιση ποιότητας του Ιδρύματος, και αναπτύσσεται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

 Υψηλή ποιότητα προπτυχιακών σπουδών, συνεχής αναμόρφωση και βελτίωση των 
παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα 
(σύστημα ECTS).

 Ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης.
 Ανάπτυξη και ενίσχυση υψηλής ποιότητας επιπέδου έρευνας και σύνδεσή της με το ΠΠΣ.
 Ανάπτυξη εξωστρέφειας του Τμήματος σε ιδρυματικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του διδακτικού, ερευνητικού, διοικητικού και 

λοιπού προσωπικού. 
 Ενίσχυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και 

τη διατμηματικότητα/διιδρυματικότητα.
 Οργάνωση και παροχή προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.
 Περιορισμός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, στο πλαίσιο της αντίστοιχης 

περιβαλλοντικής πολιτικής του Ιδρύματος.
 Οργάνωση και υλοποίηση δραστηριοτήτων άμεσης και έμμεσης υποστήριξης ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 
 Ευέλικτη αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (συμμετοχή σε διεθνή 

προγράμματα κ.ά.).

Το Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Παντείου Πανεπιστημίου έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του ΠΠΣ 
με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.  Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας 
εστιάζεται στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας και του προσανατολισμού του 
προγράμματος σπουδών που προσφέρει το Τμήμα, στην προώθηση του σκοπού και του 
αντικειμένου του, αλλά και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που τίθενται, μέσα από 
διαδικασίες και δράσεις, στο πλαίσιο της διαρκούς ανάπτυξης και βελτίωσής του. Οι βασικοί άξονες 
της Πολιτικής Ποιότητας του ΠΠΣ του Τμήματος Ψυχολογίας, συνδέονται με τους αντίστοιχους του 
Ιδρύματος, και περιλαμβάνουν:

1. Ευθυγράμμιση του περιεχομένου της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τις προδιαγραφές του 
Παντείου Πανεπιστημίου, τις εθνικές ανάγκες και τις διεθνείς προκλήσεις. 

2. Παροχή ανώτατης εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση 
και ανάδειξη μιας νέας γενιάς Επιστημόνων/Ερευνητών Ψυχολόγων εφοδιασμένη με 
προσόντα και δεξιότητες σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής της Ψυχολογικής  Επιστήμης. 

3. Συνεχής αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης 
του ΠΠΣ, επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών λειτουργιών.

4. Εστίαση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα μαθησιακά αποτελέσματα και προσόντα 
σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

5. Διδασκαλία υψηλής ποιότητας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που ενθαρρύνει τη 
διεπιστημονική προσέγγιση, δημιουργικότητα, αυτενέργεια και κριτική ικανότητα.

6. Μέσω της Πρακτικής Άσκησης και της εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας επιδιώκεται (α) η 
εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη, (β) η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, κάνοντας χρήση της κατάλληλης θεωρίας και τεχνολογίας, (γ) η προσαρμογή 
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σε νέες καταστάσεις και η λήψη αποφάσεων, (δ) η αυτόνομη και ομαδική εργασία και (ε) η 
ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής. 

7. Προετοιμασία των φοιτητών για την ένταξη τους σε μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και 
στην αγορά εργασίας. Ενίσχυση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς 
φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.

8. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της προώθησης 
των ερευνητικών συνεργασιών και αξιοποίηση και διάθεση των αποτελεσμάτων προς 
όφελος της κοινωνίας.

9. Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της 
ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας στη διδασκαλία και στην έρευνα.

10. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων 
δικτύωσης και δημοσιοποίησης της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος (δράσεις 
διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια αντίστοιχου μεγέθους, 
δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο).

11. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών υπηρεσιών και διαδικασιών, βελτίωση των υποδομών 
του Τμήματος, δίνοντας προτεραιότητα στις υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας. Ευκολία στην 
πρόσβαση των φοιτητών στις πληροφορίες που σχετίζονται με τις σπουδές τους και διαρκής 
αναβάθμιση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης των πάσης φύσης διοικητικών και 
ακαδημαϊκών διαδικασιών. 

12. Επιθεώρηση και ανασκόπηση των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος 
Ψυχολογίας, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την 
ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Μέσα από τη θέσπιση, αξιολόγηση και επαναπροσδιορισμό της ανωτέρω Πολιτικής Ποιότητας, το 
Τμήμα δεσμεύεται να επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις, να αναδείξει αξίες και πρότυπα, και να 
συμβάλει στην επιδίωξη του Παντείου Πανεπιστημίου για διδακτικά και ερευνητικά αποτελέσματα 
υψηλής ποιότητας. Η εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας  από το Τμήμα Ψυχολογίας 
παρακολουθείται από την ΟΜΕΑ του Τμήματος σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος, και 
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Στο Τμήμα Ψυχολογίας έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης, ενώ επίσης ακολουθούνται οι διαδικασίες 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του νομικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία 
του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας, δημοσιοποιείται και διαχέεται σε όλα τα 
εμπλεκόμενα μέλη του, προκειμένου το ακαδημαϊκό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό του αλλά και 
οι φοιτητές του να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας σύμφωνα με το 
ρόλο που τους αναλογεί. Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Ψυχολογίας είναι αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.


