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Πολιτική Ποιότητας τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής   
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή 

των επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής, 

προσφέροντας προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που 

εξυπηρετούν στην εκπαίδευση και εξειδίκευση των φοιτητών ως στελεχών επιχειρήσεων, 

οργανώσεων και οργανισμών οι δραστηριότητες των οποίων εκτείνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο 

τομέα. Το Τμήμα διαμορφώνει τις δραστηριότητες του (περιλαμβανομένων του προγράμματος 

σπουδών του, της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας) ώστε οι απόφοιτοι του να διαθέτουν τις 

απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. Σκοπός του είναι οι απόφοιτοι 

να είναι άρτια καταρτισμένοι για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, 

σταδιοδρομώντας είτε ακαδημαϊκά στα θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα, ή επαγγελματικά ως 

στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ή ακόμα ως 

αυτοαπασχολούμενοι. 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θεωρεί την διασφάλιση ποιότητας ως ζωτικό του 

στοιχείο και οραματίζεται μέσα από αυτήν σε μακροχρόνιο ορίζοντα να έχει καταφέρει: 

- Την καθιέρωση μιας κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, η οποία νομοτελειακά θα διασφαλίζει όλες τις 

παραμέτρους ποιότητας και θα προτάσσει την αριστεία. 

- Την διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επιστημόνων υψηλής 

κατάρτισης και ενός ανταγωνιστικού πλήθους φοιτητών. 

- Να ακολουθεί με συνέπεια στρατηγικές παρακίνησης και διαρκούς ανάπτυξης σε φοιτητές και 

προσωπικό. 

- Να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή για την αριστεία σε διδασκαλία 

και έρευνα, για την σύνδεση της διδασκαλίας του και της έρευνας με το παραγωγικό περιβάλλον, για 

την διαφύλαξη των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, και για την επίδραση του στην τοπική 

κοινωνία. 

- Να διαθέτει μία μοναδική φυσιογνωμία που θα κάνει το Τμήμα και τους αποφοίτους του μοναδικό 

σε σχέση με τα ομοειδή Τμήματα ΑΕΙ στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα διεθνώς. 

Το Τμήμα φροντίζει για τη διαφύλαξη της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας, των ακαδημαϊκών αξιών, την 

ανάπτυξη κανόνων δεοντολογίας και ηθικής πρακτικής, την προαγωγή του σεβασμού και των αξιών 

της ισότητας, αποτρέπει τις κάθε φύσεως διακρίσεις, ενθαρρύνει την ανοικτότητα των υποδομών του 

και του έργου του, υποστηρίζει μία κουλτούρα συνεργασίας και ανάπτυξης, διασφαλίζει την 

διαφάνεια στις συλλογικές αποφάσεις, και μεριμνά όλες οι επιμέρους διδακτικές, ερευνητικές, 

διοικητικές, και κοινωνικές του δράσεις να είναι εναρμονισμένες με τις στρατηγικές και τις πολιτικές 

του ιδρύματος. Αποτελεί υποχρέωση του Τμήματος η αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών 

του, η αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων, και στο μέτρο που του αναλογεί, η 

ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών. 
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1.1 Επιδιωκόμενα αποτελέσματα πολιτικής ποιότητας 
Σε συνάρτηση με το όραμα του Τμήματος και τους μηχανισμούς/δράσεις που αναφέρθηκαν, η 
πολιτική ποιότητας αναμένει αποτελέσματα στις παρακάτω διαστάσεις: 

- Αποτελεσματική Διοικητική Λειτουργία (Ψηφιοποίηση υπηρεσιών, Διαρκής αξιολόγηση 

εκπαιδευτικού έργου, Στελέχωση με μόνιμο προσωπικό) 

- Σύγχρονη Θεωρητική και Τεχνολογική Εκπαίδευση των Φοιτητών (Επικαιροποίηση 

συστήματος πιστωτικών μονάδων και παραρτήματος διπλώματος, Συμβολή αποφοίτων με 

διακεκριμένη σταδιοδρομία στις διαδικασίες αναθεώρησης ΠΠΣ, Προώθηση Πρακτικής 

Άσκησης) 

- Αριστεία στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα (Ενίσχυση χρηματοδότησης Τμήματος μέσω 

ερευνητικών προγραμμάτων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, Βελτίωση ερευνητικής 

απόδοσης, Προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της 

ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων) 

- Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση (Διεθνοποίηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας, Ενίσχυση 

των ερευνητικών συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Δράσεις δικτύωσης – 

δημοσιοποίησης) 

- Συμβολή στην Τοπική Κοινωνία και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ενεργητική 

μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας προς τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, 

Ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του Τμήματος, Καλλιέργεια αμφίδρομης κοινωνίας 

προσφοράς μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και φοιτητών/ αποφοίτων) 

 

1.2 Μηχανισμοί / Δράσεις 
Η γενική εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος και της διασφάλισης της καταλληλότητας της δομής 
και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών, καθώς και της τήρησης των νόμων επιτελείται από 
την Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του Τμήματος.  

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος, η οποία ορίζεται από τη ΓΣ. Είναι 
υπεύθυνη για τη σύνταξη της ετήσιας εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης και για την παρακολούθηση 
των επί μέρους δεικτών. Η ΟΜΕΑ παρουσιάζει στη ΓΣ του Τμήματος τα αποτελέσματα όλων των 
παραπάνω ενεργειών της και προτείνει μεθόδους συνεχούς βελτίωσης της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης προς τους φοιτητές του Τμήματος.  

Ανασχεδιάζεται η λειτουργία της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, με νέα σύνθεση και νέες 
αρμοδιότητες, όπως: αναμόρφωση του ΠΠΣ, έλεγχος περιγραμμάτων μαθημάτων και μαθησιακών 
αποτελεσμάτων, διαμόρφωση και επικαιροποίηση του οδηγού σπουδών, παρακολούθηση των 
εξελίξεων των αντίστοιχων προγραμμάτων συναφών Τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
την προετοιμασία της πιστοποίησης του ΠΠΣ σε συνεργασία με την ΟΜΕΑ, κατάστρωση του 
ωρολογίου προγράμματος και του προγράμματος εξετάσεων.  

Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Προβολής σε Επιτροπή Προβολής και Εξωστρέφειας του Τμήματος. Η 
επιτροπή ορίζεται από τη ΓΣ και έχει στόχο τη διαμόρφωση βασικών στρατηγικών στόχων και 
επιμέρους δράσεων για την επίτευξη της εξωστρέφειας του Τμήματος, όπως: δημιουργία ομάδας 
αποφοίτων και διευκόλυνση επικοινωνίας,  διοργάνωση «open days» για μαθητές, γονείς και φορείς, 
διαβούλευση με κοινωνικούς φορείς, καμπάνιες προβολής των προσφερόμενων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, ανανέωση του υλικού και περιεχομένου δικτυακών τόπων του Τμήματος 
και των προφίλ μέσων κοινωνικής δικτύωσης  

Αναβαθμίζεται η επιτροπή επιστημονικών περιοδικών σε Επιτροπή Έρευνας με στόχο την 
ενίσχυση της παραγόμενης έρευνας. Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας του Τμήματος στην 
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υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, μεριμνά για την ορθή διαχείριση του επιστημονικού 
περιοδικού που εκδίδεται υπό την αιγίδα του Τμήματος, διευθετεί θέματα χρήσης ερευνητικού – 
εκπαιδευτικού εξοπλισμού από τα μέλη του Τμήματος, συζητά και προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση της παραγόμενης έρευνας, προσπαθεί να μεταφέρει και να εφαρμόσει καλές 
πρακτικές από ομοειδή Τμήματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Τέλος, συνεργάζεται με την 
ΟΜΕΑ για την παρακολούθηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου, σύμφωνα με την πολιτική 
ποιότητας. 

Θεσμοθετείται Εξωτερική Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται 
από διακεκριμένους αποφοίτους του Τμήματος, επαγγελματίες, εκπροσώπους από την βιομηχανία, 
ακαδημαι κούς και καθηγητές πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Η επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό 
όργανο και έχει ως κύριο ρόλο την έκφραση γνώμης για την ακαδημαι κή πορεία του Τμήματος σε 
σχέση με τις σύγχρονες τάσεις των ομοειδών τμημάτων του εξωτερικού (διδασκαλία και έρευνα) και 
της αγοράς εργασίας.  

 

1.3 Επικοινώνηση της Πολιτικής Ποιότητας 
Η πολιτική ποιότητα του Τμήματος Λ&Χ αναρτάται σε ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος  προς ενημέρωση των εν ενεργεία φοιτητών, των αποφοίτων, του προσωπικού, αλλά και 
κάθε εν γένει ενδιαφερόμενου, σε ενότητα η οποία περιλαμβάνει με πληρότητα τις πληροφορίες και 
τα έγγραφα που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητα του Τμήματος. 
Τέτοιες πληροφορίες/ έγγραφα αποτελούν: 

- Η δήλωση πολιτικής ποιότητας του Τμήματος (Αποστολή, Όραμα) 
- Ο κατάλογος με τους διατυπωμένους στόχους, η ευθυγράμμιση των στόχων του Τμήματος 

με τους στόχους των υπερκείμενων Αρχών, και οι διαδικασίες και οι δράσεις που 
προβλέπονται για την επίτευξη τους. 

- Η έκθεση πιστοποίησης του ΠΠΣ του Τμήματος (άμα την έγκριση της) 
- Αρχείο ετήσιων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος 
- Αρχείο εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος 

  


