Πολιτική Ποιότητας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πατρών
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με την
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει
εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με
την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Πατρών του Ιδρύματος.
Σύμφωνα με το Π.Δ. ίδρυσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, το ΤΟΕ έχει ως
αποστολή:
•

να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με ελεύθερη
επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση

•

να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους
για επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία

•

να καλλιεργεί και να προάγει τις οικονομικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και
εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση

Το αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του ΤΟΕ είναι η Οικονομική
Επιστήμη, η οποία μελετά το πως οι οικονομικές μονάδες χρησιμοποιούν τους πόρους που
διαθέτουν για την επίτευξη των στόχων τους, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κίνητρά
τους, και τη διανομή των πλεονασμάτων που προκύπτουν. Σε αυτό το πλαίσιο, το αντικείμενο
του ΠΠΣ αφορά στην ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης και στην καλλιέργεια της αναλυτικής
λογικής προσέγγισης οικονομικών προβλημάτων, θεμάτων και γεγονότων.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών αποσκοπεί στην
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους πτυχιούχους να:
•

αναλύουν τις αποφάσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων, φορέων άσκησης
οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων, και να αντιλαμβάνονται το οικονομικό
περιβάλλον και τις δυνάμεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του,

•

χρησιμοποιούν τα βασικά εργαλεία της οικονομικής επιστήμης (στη θεωρητική
και εφαρμοσμένη διάστασή της) για τη μελέτη σύγχρονων οικονομικών
ζητημάτων και να αξιολογούν εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισής των,

•

ακολουθούν επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, καθώς και
σε διεθνείς οργανισμούς,

•

αναλάβουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.
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Παράπλευροι, αλλά εξίσου σημαντικοί στόχοι του Προγράμματος Σπουδών αποτελούν η
ενδυνάμωση της ικανότητας κριτικής σκέψης, η συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου και η
θέληση για κοινωνική προσφορά.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος
είναι οι ακόλουθοι:
Απόκτηση Γνώσεων:
i.

Επιστημονική γνώση σε πεδία που αποτελούν τον κορμό της οικονομικής
επιστήμης (μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομετρία) καθώς και σε
σημαντικά πεδία εξειδίκευσης της οικονομικής επιστήμης (δημόσια οικονομική,
διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική, οικονομική της ανάπτυξης, οικονομική
επιχειρήσεων, οικονομική βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομική της εργασίας).

ii.

Απόκτηση γνώσεων σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα

της οικονομικής

επιστήμης (π.χ. οικονομική φυσικών πόρων, περιφερειακή οικονομική,
οικονομική εκπαίδευσης, οικονομική της καινοτομίας & τεχνολογίας, οικονομική
της

ενέργειας,

αγροτική

οικονομική,

χρηματοοικονομική,

μαθηματική

οικονομική), καθώς και εμπλουτισμό γνώσεων σε συναφή πεδία (π.χ. λογιστική,
μάρκετινγκ-μάνατζμεντ,

εμπορικό

δίκαιο,

οικονομική

γεωγραφία,

περιφερειακός & χωροταξικός σχεδιασμός, διαχείριση χαρτοφυλακίου, χρήμα &
τράπεζες).
Καλλιέργεια Δεξιοτήτων:
i.

δυνατότητα κατανόησης των αποφάσεων νοικοκυριών, επιχειρήσεων,
φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής και άλλων ομάδων,

ii.

δυνατότητα αντίληψης του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος και των
δυνάμεων που καθορίζουν την συμπεριφορά του.

Ανάπτυξη Ικανοτήτων:
i.

ανεπτυγμένη οικονομική σκέψη

ii.

ικανότητα μελέτης και ανάλυσης οικονομικών ζητημάτων και αξιολόγησης
τρόπων επίλυσης των σύγχρονων οικονομικών προβλημάτων,

iii.

ικανότητα ανάληψης επιτυχούς σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο
τομέα, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε διεθνείς οργανισμούς,

iv.

ικανότητα ανάληψης μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.

Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Τμήματος, συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και
περιλαμβάνουν:
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Σ1. Παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη φοιτητοκεντρική μάθηση,
τη διαρκή αναβάθμιση του ΠΠΣ μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας
αναθεώρησης του ΠΠΣ και την επικαιροποίηση και τυποποίηση των ακαδημαϊκών
λειτουργιών και εστίαση στα προαναφερθέντα μαθησιακά αποτελέσματα
Σ2. Βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και
τους αποφοίτους του Τμήματος.
Σ3. Παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τις διεθνείς εξελίξεις μέσω της
προώθησης των ερευνητικών συνεργασιών, την δημοσιευση των αποτελεσμάτων της
σε Διεθνή Επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους, και αξιοποίηση και
διάθεση τους προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
Σ4. 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 την έρευνα.
Σ5. Ισχυροποίηση της εξωστρέφειας με ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών με άλλα
Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών και το εξωτερικό περιβάλλον, καθώς και μέσω
δράσεων δικτύωσης και δημοσιοποίησης της διεθνούς παρουσίας του Τμήματος,
μέσω δράσεων διεθνοποίησης και συγκριτικών αξιολογήσεων με Πανεπιστήμια
αντίστοιχου μεγέθους, δίνοντας έμφαση στη διάκριση του Τμήματος σε τοπικό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο
Σ6. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση των υποδομών
του Τμήματος δίνοντας προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.
Σ7. Δημιουργία κουλτούρας ποιότητας σε όλα τους εμπλεκόμενα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος (μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό και διοικητικό
προσωπικό, καθώς και φοιτητές)
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών δεσμεύεται για την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, που
θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του Προγράμματος
Σπουδών, θα προωθεί τον σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του
στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους, θα εφαρμόζει τις
ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.
Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που αποδεικνύουν τα
ακόλουθα:
1. Την εξασφάλιση της καταλληλότητας της δομής και της οργάνωσης του
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
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2. Την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
3. Την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου
4. Την εξασφάλιση της καταλληλότητας των προσόντων του διδακτικού προσωπικού
5. Την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών της
ακαδημαϊκής μονάδας
6. Την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών μεταξύ της διδασκαλίας και της έρευνας
7. Την αντιστοίχιση του περιεχομένου και του μεγέθους της ζήτησης των αποκτώμενων
προσόντων των αποφοίτων του ΤΟΕ στην αγορά εργασίας
8. Την βελτίωση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, που συμβάλουν
αποφασιστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας (διοικητικές
υπηρεσίες, βιβλιοθήκες, υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας)
9. Την διαμόρφωση δυναμικού και ανατροφοδοτικού χαρακτήρα της πολιτικής
διασφάλισης ποιότητας μέσω της διενέργειας ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής
επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη
συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Βασικό στοιχείο της Πολιτικής Ποιότητας του ΤΟΕ είναι η λειτουργική διασύνδεση των δύο
πλευρών της έννοιας της ποιότητας: της ποιότητας των διαδικασιών και της ποιότητας της
μάθησης.
1.

Η ποιότητα των διαδικασιών εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του Προγράμματος
Σπουδών με τα Ιδρυματικά, Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και το
υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Πιο συγκεκριμένα, η διασφάλιση της
ποιότητας των διαδικασιών επιτρέπει στο Πρόγραμμα Σπουδών να υλοποιείται με
ορθή διάρθρωση και συστηματικό τρόπο, με τα λιγότερα πιθανά δομικά σφάλματα.
Ταυτόχρονα εξασφαλίζει, ότι το προσωπικό του Τμήματος συμμορφώνεται με τις
κατευθυντήριες γραμμές για την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Σπουδών.

2. Η ποιότητα στην μάθηση, διασφαλίζει την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων
τόσο στο σύνολο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, όσο και σε επίπεδο
μεμονωμένων μαθημάτων.
Η επίτευξη των στρατηγικών στόχων που υιοθετούνται στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας
του ΤΟΕ απαιτεί την θέσπιση και υλοποίηση επιμέρους στόχων στο επίπεδο της Στοχοθεσίας
του Τμήματος για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, ώστε να εξασφαλίζονται επίσης:
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1. Η συνέπεια στη διεξαγωγή των ετήσιων προγραμματισμένων εκπαιδευτικών
διαδικασιών του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψην τους περιορισμούς του
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (πόρους , θεσμικό πλαίσιο)
2. Η συνεχής βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος (υποδομές, διοικητικές και
τεχνικές υπηρεσίες), ώστε αυτό να υποστηρίζει και να εμπνέει τους φοιτητές
3. Η συνεχής αναθεώρηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΤΟΕ με
βάση: (i) τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη, (ii) τις εξελίξεις στα Προγράμματα
Προπτυχιακών Σπουδών άλλων συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων στη χώρα και
στο εξωτερικό, (iii) τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας.
Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο του Εσωτερικού
Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του
Τμήματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας (προσωπικό,
φοιτητές, Επιτροπές ΤΟΕ) με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, σύμφωνα με
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία
διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
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